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1. Identifikační údaje 

Předkladatel: 
název školy Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice 
REDIZO  
IČ 75000776 
adresa školy Horní Stropnice 214, 373 35 
ředitel PaedDr. Jaroslav Baláš 
kontakty Mgr. Vít Golombek - koordinátor ŠVP 
telefon 386 327 181, 386 327 145, 386 327 186 
e-mail skola@zshstropnice.cz 
www www.zshstropnice.cz 
fax 386 327145 

Zřizovatel: 
zřizovatel Obec Horní Stropnice 

adresa zřizovatele 

Obec Horní Stropnice 
Náměstí 68, 
Horní Stropnice 373 35, 
www.horni-stropnice.cz, 
e-mail: ouhstropnice@volny .cz 
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2. Charakteristika školy a ŠVP 

2.1. Charakteristika školy 

I. Úplnost a velikost školy 
Základní škola v Horní Stropnici byla zařazena do sítě škol s účinností od 27. 3. 1996. 

Rozhodnutím zastupitelstva obce Horní Stropnice dne 30. 9. 2003 v souladu s ustanovením § 
27 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, v 
návaznosti na ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve 
školství a ustanovení § 35 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm.e) zákona č. 128/2000Sb. o obcích 
(obecní zřízení) byla zřízena příspěvková organizace Základní škola Horní Stropnice, okres 
České Budějovice se sídlem Horní Stropnice čp. 214. Statutárním orgánem příspěvkové 
organizace je ředitel jmenovaný v souladu s ustanovením § 14 odst.8 zákona č.564/1990 Sb. o 
státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění. Jsme plně organizovanou školou s 
jednou třídou v každém ročníku o průměrném počtu 15 dětí. 

Základní školu v objektu čp. 214 tvoří poměrně rozsáhlý areál budov vzájemně 
propojených spojovacími chodbami. Stavebně byla dokončena v roce 1977 a má charakter 
tzv. pavilonové školy. Pavilon I. stupně ZŠ tvoří pět učeben, tři kabinety a příslušné sociální 
zabezpečení včetně šaten pro jednotlivé třídy. 

Pavilon II. stupně ZŠ tvoří 4 kmenové třídy, 3 odborné učebny, 6 kabinetů a příslušné 
sociální zabezpečení včetně šaten pro jednotlivé třídy. Pavilon mimoškolní výchovy tvoří dvě 
oddělení školní družiny o celkové kapacitě 60 dětí (dnes využívána z 50%), aula školy 
(využívaná též jako učebna hudební výchovy, pro práci ZUŠ Trhové Sviny i pro činnost 
dramatických kroužků), dva kabinety, žákovská knihovna, úsek školních dílen včetně 
příslušných skladů a sociálního zabezpečení. 

Pavilon školní jídelny tvoří školní kuchyně včetně potřebných skladů a technického 
zázemí, dále vlastní školní jídelna a příslušné sociální zařízení. Maximální kapacita školní 
kuchyně je 350 obědů denně. Jídelna má kapacitu 80 míst v jedné směně. Školní kuchyně 
připravuje v současnosti kolem 200 obědů denně. 

Součástí areálu ZŠ je moderní tělocvična s odpovídajícími sklady a kabinetem, 
moderní hřiště s travnatým povrchem i víceúčelové hřiště s povrchem umělým. 

V objektu školy se dále nachází sborovna, čtyři kanceláře a dalších patnáct skladů 
sloužících k zajištění provozu školy. 

ZŠ má celkem 12 učeben, z toho 3 odborné.  
Vytápění objektu školy je zajišťováno plynovou kotelnou II. kategorie s výkonem 700 

kW. V objektu je také kotelna na LTO, která je provozuschopná, ale s jejím dalším využitím 
se za normálních okolností nepočítá.  

Součástí vnějšího areálu školy jsou i příslušné školní pozemky se skleníkem k 
zabezpečení výuky praktických činností a učebna v přírodě. Venkovní tělovýchovný komplex 
(fotbalové hřiště, doskočiště, víceúčelové hřiště s umělým povrchem) je bez omezení 
přístupný i veřejnosti. Na jeho údržbě se částečně podílí kromě školy také sportovní 
organizace TJ Hraničář. 

Od 1. 10. 2002 je součástí ZŠ i odloučené pracoviště mateřské školy v Horní Stropnici 
se sídlem v budově č.p. 193. Jedná se o patrovou budovu postavenou v roce 1929. V suterénu 
se nachází technické zařízení plynové kotelny, sklad, prádelna, sociální zázemí kuchařky a 
tělocvična. Ve zvýšeném přízemí je třída, sborovna, šatny a sociální zařízení pro děti, výdejna 
stravy a jídelna. V I. patře je umístěna další třída MŠ, ložnice, sociální zařízení pro děti a 
personál včetně dalších skladových prostorů. 
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Součástí mateřské školy je i venkovní areál zahrady s hracími plochami a hracími 
prvky pro děti. 

Vytápění objektu MŠ zajišťují dva na sobě nezávislé zdroje tepla a to výše zmíněná 
plynová kotelna a dále teplovod navazující na alternativní zdroj tepla z kotelny na štěpky v 
nově zbudované víceúčelové sportovní hale, jejímž provozovatelem je OÚ Horní Stropnice. 

 
II. Vybavení školy 

Základní školu v objektu čp. 214 tvoří poměrně rozsáhlý areál budov vzájemně 
propojených spojovacími chodbami. Stavebně byla dokončena v roce 1977 a má charakter 
tzv. pavilonové školy. 

Pavilon I. stupně ZŠ tvoří pět učeben, tři kabinety a příslušné sociální zabezpečení 
včetně šaten pro jednotlivé třídy. 

Pavilon II. stupně ZŠ tvoří 4 kmenové třídy, 3 odborné učebny, 6 kabinetů a příslušné 
sociální zabezpečení včetně šaten pro jednotlivé třídy. 

Pavilon mimoškolní výchovy tvoří dvě oddělení školní družiny o celkové kapacitě 60 
dětí (dnes využívána z 50%), aula školy (využívaná též jako učebna hudební výchovy, pro 
práci ZUŠ Trhové Sviny i pro činnost dramatických kroužků), dva kabinety, žákovská 
knihovna, úsek školních dílen včetně příslušných skladů a sociálního zabezpečení. 

V objektu ZŠ je zřízeno detašované pracoviště ZUŠ Trhové Sviny navštěvované žáky 
naší základní školy. 

Základní škola je vybavena příslušnými učebními pomůckami na průměrné úrovni. 
V souvislosti s přechodem k jinému poskytovateli služeb v oblasti výpočetní techniky 

byly propojeny všechny kanceláře a sborovna a realizován přechod na neplacený internet. V 
naší škole je plně vybavená učebna výpočetní techniky s multimediálním zařízením, 
interaktivní tabule, internetová čítárna v knihovně umístěné v pavilonu mimoškolní výchovy. 
V každém místě školy je možné připojit se na internet. 

Součástí areálu ZŠ je moderní tělocvična s odpovídajícími sklady a kabinetem, 
moderní hřiště s travnatým povrchem i víceúčelové hřiště s povrchem umělým. V objektu 
školy se dále nachází sborovna, čtyři kanceláře a dalších patnáct skladů sloužících k zajištění 
provozu školy. ZŠ má celkem 12 učeben, z toho 3 odborné. 

Pavilon školní jídelny tvoří školní kuchyně včetně potřebných skladů a technického 
zázemí, dále vlastní školní jídelna a příslušné sociální zařízení. Maximální kapacita školní 
kuchyně je 350 obědů denně. Jídelna má kapacitu 80 míst v jedné směně. Školní kuchyně 
připravuje v současnosti kolem 200 obědů denně.  

Vytápění objektu školy je zajišťováno plynovou kotelnou II. kategorie s výkonem 700 
kW. V objektu je také kotelna na LTO, která je provozuschopná, ale s jejím dalším využitím 
se za normálních okolností nepočítá.  

Součástí vnějšího areálu školy jsou i příslušné školní pozemky se skleníkem k 
zabezpečení výuky praktických činností a učebna v přírodě. Venkovní tělovýchovný komplex 
(fotbalové hřiště, doskočiště, víceúčelové hřiště s umělým povrchem) je bez omezení 
přístupný i veřejnosti. Na jeho údržbě se částečně podílí kromě školy také sportovní 
organizace TJ Hraničář. 

Od 1. 10 2002 je součástí ZŠ i odloučené pracoviště mateřské školy v Horní Stropnici 
se sídlem v budově č.p. 193. Jedná se o patrovou budovu postavenou v roce 1929. V suterénu 
se nachází technické zařízení plynové kotelny, sklad, prádelna, sociální zázemí kuchařky a 
tělocvična. Ve zvýšeném přízemí je třída, sborovna, šatny a sociální zařízení pro děti, výdejna 
stravy a jídelna. V I. patře je umístěna další třída MŠ, ložnice, sociální zařízení pro děti a 
personál včetně dalších skladových prostorů. 

Součástí mateřské školy je i venkovní areál zahrady s hracími plochami a hracími 
prvky pro děti. 
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Vytápění objektu MŠ zajišťují dva na sobě nezávislé zdroje tepla a to výše zmíněná 
plynová kotelna a dále teplovod navazující na alternativní zdroj tepla z kotelny na štěpky v 
nově zbudované víceúčelové sportovní hale, jejímž provozovatelem je OÚ Horní Stropnice. 

 
III. Charakteristika pedagogického sboru 

Pedagogický sbor ZŠ i MŠ je relativně stabilizovaný.V základní škole pracuje 12 
učitelů včetně ředitele školy a jeho zástupce, jedna vychovatelka školní družiny a jedna 
asistentka pedagoga. Ve škole mateřské, která je naší nedílnou součástí jsou tři učitelky. 
Výrazně se odlišujeme od průměru českého školství tím, že máme naprosto vyrovnaný počet 
mužů a žen v pedagogickém sboru školy. Na druhém stupni dlouhodobě pracují čtyři muži a 
na prvním dva. Všichni jsme kvalifikovaní nebo si své vzdělání doplňujeme a rozšiřujeme. 
Pedagogický sbor je věkově rovnoměrně rozvrstvený a snoubí se v něm zkušenost a rozvaha s 
nadšením a snahou mládí. Na škole pracuje několik začínajících učitelů, do školy dojíždějí 2 
učitelé (z Českých Budějovic a Jílovic) a vychovatelka ŠD z Nových Hradů. 

Vzhledem k velikosti školy je obtížné vykrýt všechny předměty ve škole aprobovanou 
výukou. Chybí aprobovanost v předmětech Z, Ch, Tv, Hv, Vv, Vkz. Nejzávažněji postrádáme 
odborného jazykáře, škola podporuje další vzdělávání pedagogických pracovníků včetně 
doplnění kvalifikace k výkonu učitelského povolání. V současné době studují celkem 3 
pedagogičtí zaměstnanci a to v rámci DVPP: 

 a) Rozšiřující studium anglického jazyka na Masarykově ústavu vyšších studií v 
rámci ČVUT v Praze, 

b) Kombinované studium magisterské - učitelství pro I. stupeň ZŠ na PF Technické 
univerzity v Liberci 

c) IKS - anglický jazyk pro I. stupeň ZŠ na PF Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích. 

Celkem asi 30% všech vyučovacích hodin je vyučováno neaprobovaně. Přidělování 
neaprobovaných předmětů je prováděno s přihlédnutím k osobním předpokladům a zájmům 
učitelů. 

 
IV. Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce 

Jako základní dlouhodobý projekt se jeví od školního roku 2010/2011 ve spolupráci se 
zřizovatelem školy podpora a účast v projektu Venkovských komunitních škol České 
republiky, kdy bylo za tímto účelem založeno a zaregistrováno na MV ČR občanské sdružení 
Komunitní škola Horní Stropnice se sídlem v budově základní školy. 

Cíle činnosti sdružení jsou budování a kultivace obecního partnerství a komunity s 
ohledem na roli venkova v EU, zejména koordinací vzájemného celoživotního vzdělávání s 
využitím potenciálu členů i občanů pro zvyšování vzdělanostní úrovně obce Horní Stropnice a 
okolních obcí, dále podpora a rozvíjení partnerství pro všestranný rozvoj společnosti v rámci 
obce i mezi obcemi navzájem se zvláštním důrazem na obecní integrované partnerství, 
koordinace a rozvoj celoživotního vzdělávání a tradic v obci a okolí jako principu rozvoje 
společnosti, seznamování s komunikací, komunikačními technikami a zvyšování sebereflex a 
jako doplňkovou činnost organizovat kurzy, školení, semináře a jiné akce v rámci 
celoživotního vzdělávání. Základní škola při těchto aktivitách poskytuje především prostory a 
technické zázemí. 

 
V. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 

Dalším důležitým stavebním prvkem je spolupráce a vzájemná pomoc. Všichni ve 
škole, velcí i malí, se musí cítit jako spolupracovníci, kteří pomohou a kterým také bude 
pomoženo. Společným úsilím ke společným cílům. Nesmíme zapomenout, že co 
nejaktivnějšími spolupracovníky by se měli stát rodiče. 
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Ke spolupráci patří i kontakty s jinými organizacemi, které se na půdě školy pomáhají 
starat o žáky školy, a to v době mimo vyučování. Zaměřujeme se hlavně na oblast sportu a 
environmentální výchovy. Sportovní areál školy vytváří výborné podmínky pro sportovní 
vyžití. Proto ZŠ spolupracuje např. s TJ Hraničář Horní Stropnice, aby byla rozšířena nabídka 
pro využití volného času dětí v oblast sportu a se SDH Horní Stropnice. Princip spolupráce je 
založen na tom, že škola poskytuje sportovní areál, oddíly zajistí trenéry a vedoucí. Hlavní je 
zapojení dětí do pravidelného sportování v kolektivu. Na pravidelném sportování se podílí i 
sama škola formou zájmových kroužků odbíjené, florbalu a aerobiku.  

V oblasti environmentální výchovy ve spolupráci se školou pracují i zájmové skupiny 
žáků v kroužku myslivosti, rybářství, chovatelství. Škola podporuje zájem dětí v kroužku 
přírodovědném, pořádáním velmi úspěšných Dnů Země a zavedením povinně volitelného 
předmětu seminář a praktikum z přírodovědných předmětů. Nedílnou součástí výuky jsou 
rovněž pěstitelské práce v rámci pracovních činností, kterým slouží rozsáhlý školní pozemek, 
jež v současné době sami žáci přeměňují v pracovnu v přírodě.  

Velmi úspěšná je dlouholetá spolupráce se ZUŠ Trhové Sviny, které poskytujeme 
zdarma výukovou místnost a náš zřizovatel přispívá na proplacení cestovného 
vyučujícím.Výhodné je to hlavně u menších dětí. 

Usnesením zastupitelstva Obce Horní Stropnice ze dne 22. 12. 2005 byla zřizena 
školská rada s počtem tří členů. Činnost rady se řídí platným zákonem a jednacím řádem. 
Školská rada pracuje ve složení: 
a) předseda ŠR – Mgr. Vít Golombek 
b) místopředseda ŠR – Lešek Szypula 
c) člen ŠR – Hana Micáková. 

Při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je nutná spolupráce školy, 
žáka, jeho rodičů a školského poradenského zařízení. Při diagnostikování speciálních 
vzdělávacích potřeb spolupracujeme s pedagogicko–psychologickými poradnami (např. 
Pedagogicko psychologická poradna - pracoviště České Budějovice nebo Speciální 
pedagogické centrum pro sluchově postižené v Českých Budějovicích). 

V rámci přípravy a účasti v grantových projektech spolupracuje škola především s 
Obcí Horní Stropnice. Např. v roce 2007 celkovým nákladem ve výši 5 203 tis. byla ukončena 
I. etapa rekonstrukce zastřešení budovy Základní školy a Mateřské školy Horní Stropnice, 
Horní Stropnice č. p. 214 a v roce 2009 celkovým nákladem ve výši 6 990 tis. Kč byla 
dokončena II. etapa rekonstrukce zastřešení budovy. 

Mezi významné další významné subjekty z regionálních institucí patří Místní akční 
skupina Sdružení růže (realizace projektu „Výuka NJ v MŠ Horní Stropnice“ financovaný z 
dotace Silva Nortica a obce nákladem celkem 3 730 EUR, projekt „Zefektivnění výuky v ZŠ 
Horní Stropnice“ - náklady z dotace SZIF POV a rozpočtu obce celkem 981 765,- Kč a dále 
projekt „Venkovská komunitní škola Horní Stropnice“ - náklady z dotace SZIF POV a 
rozpočtu obce celkem 470 000,- Kč. Smlouva o spolupráci je podepsána rovněž s 
Novohradskou občanskou společností. 

 
VI. Umístění školy, charakteristika žáků 

Naši školu lze označit jako venkovskou školu vlokalizovanou do obce v 
českorakouském pohraničí, neboť se nachází cca 6 km od státní hranice s Rakouskem. Území 
ves právě Obecního úřadu Horní Stropnice je svou rozlohou druhé největší v okrese české 
Budějovice a žije na něm trvale okolo 1600 obyvatel v celkem 21 osadách. Kromě žáků z 
Horní Stropnice navštěvují školu tedy žáci dojíždějící z okolních osad. Přicházejí z prostředí 
menších venkovských sídel nebo samot.  
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2.2. Charakteristika školního vzdělávacího programu 

 
I. Zaměření školy - zajímavá škola aneb vysvětlení názvu školního vzdělávacího 
programu 

Škola by měla být zajímavá. Náš vzdělávací program nese název „Hrej si, mysli, 
pracuj, poznávej, buď sám sebou, ale nemysli jen na sebe“. Je to možná přesnější vyjádření 
známé ( a námi nepopírané ) zásady „ škola hrou“. Jasně si totiž uvědomujeme jednak to, že 
hra je pro dítě vážnou prací, ale také to, že vychováváme děti od 6 do 15 let. Je rozdíl, jak si 
hraje prvňák a jak deváťák. V podstatě platí – čím starší žáci, tím se hra stále více blíží 
naprosto vážné práci. Tím také narůstá podíl volní stránky, protože i při zajímavé práci 
nastávají okamžiky méně záživných, až otravných činností, leč pro dobrý výsledek 
nezbytných. Stejně tomu je i v procesu tradičního učení. Je poctivé si přiznat, že učitel musí 
pro úspěch svých žáků udělat mnoho, ale aspoň kousek (lépe kus) naproti musí přijít i žák, a 
pokud skutečně nechce, neuspěl by ani Jan Ámos. 

Škola je zapojená v síti škol zabývajících se ekologickou výchovou „M. R. K. E. V.“. 
Soustavně usiluje o kvalitní a trvale se zlepšující zařazení ekologické (enviromentální) 
výchovy do výuky i do celkového života školy ve smyslu Státního programu EVVO a 
metodického pokynu MŠMT k EVVO ve školách a školských zařízeních č. j. 32 338/2000-22.  

K osvojování výše uvedeného směřuje každodenní činnost školy, tj. vyučování, ale i 
mnohé další činnosti a akce, které se školou souvisejí. Jestliže bychom měli vytyčit základní 
pilíře, na kterých je koncepce školy postavena, mohli bychom uvést tyto: 

 
a) Klima školy 
Velký význam pro úspěšnost školy má její atmosféra. Od estetičnosti prostředí přes 

mezilidské vztahy, pozitivní školní tradice a rituály, symboly až po pocit bezpečí a jistoty. 
Jsme malá škola, kde každý zná každého. Snažíme se při všech vhodných příležitostech 
vytvářet smíšené dětské kolektivy diverzifikované věkem i schopnostmi jednotlivců a tím 
předcházet negativním projevům mezi dětmi a zároveň pěstovat hrdost na svou školu i obec. 
Říká se, že škola je přípravou na život. Není tomu tak zcela přesně. Škola je už život sám a 
dnes vlastně poslední příležitost, kdy děti naučit toleranci i úctě k sobě ale i druhým, práci v 
kolektivu, podřizovat se zájmu většiny a dalším sociálním dovednostem a nezbytnostem. 

 
b) Všestrannost i preference 
Je předpoklad, že převážná většina našich žáků bude odcházet z naší školy po 

ukončení devátého ročníku. Pouze několik žáků se bude hlásit ke vzdělávání do víceletých 
gymnázií a opustí školu po ukončení pátého nebo sedmého ročníku. 

Celková koncepce vychází z toho, že ústředním cílem školy je přispět k výchově 
odpovědného, sociálně tolerantního občana vybaveného základními vědomostmi a hlavně 
dovednostmi. Základní škola je o všestrannosti. Přesto z pohledu současného světa s 
výhledem do budoucnosti můžeme ústřední cíl rozdělit na několik dílčích, které by škola měla 
sledovat a preferovat především. 

Naše škola klade důraz na naplnění těchto čtyř základních gramotností. Je to 
gramotnost občanská ( politická ), metodologická, informační a jazyková. Občanská 
gramotnost by měla přispět k výchově budoucího dobrého občana (táty, mámy, souseda, 
spolupracovníka…). Cíl metodologický znamená vedení k tvořivému řešení problémů, 
hledání různých variant řešení. Informační gramotnost neznamená jen práci s počítači, ale 
výcvik ve zvládnutí informační záplavy – informace umět získat, třídit a použít, využít. 
Jazyková část se soustřeďuje na komunikaci, začíná mateřským jazykem a pokračuje cizími 
jazyky. Sem např. patří mj. důraz na čtení s porozuměním, ne na „hlasitou krásu“. Už tento 
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stručný nástin dává tušit, že málokterá gramotnost je úkolem jen určitého předmětu, i když 
podíl některého je vyšší. Tento vytyčený cíl musí prolínat prací všech předmětů a ročníků. Na 
druhou stranu to neznamená, že se nesmí objevit nic, co nezapadá do uvedených čtyř oblastí. I 
memorování má své místo, pokud je to místo rozumně vybrané a vedoucí k cíli. 

 
II. Výchovné a vzdělávací strategie vedoucí k dosažení cílů základního vzdělání 
 
1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 

• Rozvoj postojů, dovedností a způsobů rozhodování metodami, které umožňují přímou 
zkušenost 

• Dostatek informačních zdrojů a učebních impulsů (nabídek) - knihovna, internet, 
exkurze  

• Propojení informací se skutečným životem 
• Samostatnost, organizace vlastní činnosti 
• Vlastní úsudek, iniciativa, tvořivost, zodpovědnost 
• Komunikační dovednosti, spolupráce, práce v týmu 
• Poznávání vlastních možností 
• Prezentace vlastních výsledků 
• Tvořivost (práce na projektech) 
• Účast na organizaci vzdělávání 
• Práce v motivujícím prostředí 
• Práce s přiměřeným učivem 
• Hodnocení formou zpětné vazby 
• Hodnocení za to, co žák zvládá, ne za to, co neumí 
• Výuka bez situací nerovnosti a ponížení  
• Stanovení dílčích cílů 
• Zařazování metod, které podporují zvídavost 
• Využívání kladného hodnocení 
• Dobré výsledky podporují motivaci 
• Osobní příklad 
 

2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů 
• Poznatky nejsou žákům předkládány v hotové podobě 
• Uplatňování mezipředmětových vztahů  
• Objevování vzájemných vztahů a příčin přírodních, společenských a dalších jevů a 

dějů 
• Přechod od frontálního vyučování k aktivizujícím metodám 
• Praktická cvičení 
• Uplatňování základních myšlenkových operací – srovnávání, třídění, analýza, syntéza, 

zobecňování, abstrakce 
• Rozvíjení schopnosti logického uvažování 
• Řešení problémů na základě kritického zhodnocení informací 
• Podpora netradičních způsobů řešení 
• 3. Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci 
• Prostor pro střetávání a komunikaci různými formami (ústně, písemně, výtvarnými 

prostředky, pomocí technických prostředků atd.) 
• Dodržování etiky komunikace (věcnost, naslouchání, prostor pro různé názory, 

respektování originálních, nezdařených aj. názorů) 
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• Základ pro hledání a objevování problémů 
• Základ spolupráce a společného prožívání 
• Předpoklad poznávání sebe a vztahů k jiným 
• Práce v týmu 
 

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

• Jasná pravidla pro soužití ve škole - práva, povinnosti, sankce 
• Atmosféra demokracie a přátelství 
• Kooperativní učení, spolupráce ve výuce 
• Osobní odpovědnost za výsledky společné práce 
• Spolupráce učitelů a podíl na řízení školy 
• Spolupráce s rodiči a dalšími partnery 
 

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

• Učit se samostatně rozhodovat a nést důsledky za svá rozhodnutí 
• Demokracii a svobodu nezaměňovat za anarchii 
• Nutnost dodržování mravních hodnot a slušného jednání 
• Vhodnou formou prosazovat své zájmy 
• Učit se argumentovat 
• Pracovat se školním řádem 
 

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

• Chápání bohatství a složitost citového života, rozvíjet citovou otevřenost vůči 
podnětům z prostředí, ve kterém žijí 

• Orientace ve vlastním citovém životě a v citových vztazích 
• S pomocí dospělých řešit své citové vztahy 
• Učit otevřeně a kultivovaně projevovat své city 
• Učit ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem, k přírodě a ke kulturním a etickým 

hodnotám 
• Vést k uvědomění si citové nevyzrálosti v období dospívání 
 

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

• Čistota prostředí školy 
• Vhodné hygienické zázemí 
• Vhodné prostředí - účelnost, funkčnost, estetičnost, bezpečí - spoluúčast na jeho 

úpravě 
• Organizace denního režimu ve prospěch žáků (časová, obsahová) 
• Pitný režim 
• Kompenzační a hygienické přestávky v učení 
• Dostatečná nabídka pohybových aktivit pro každého  
• Škola bez kouře a drog 
• Důsledná prevence šikany a násilí 
• Vztahy ve škole - úcta, sounáležitost, uznání 
• Respektování individuálních rozdílů, motivační hodnocení 
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8. Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním 
hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi 

• Chápání principy a fungování demokracie v osobním životě i ve škole a společnosti 
• Otevřenost vůči spolužákům 
• Solidarita s druhými 
• Rozvíjení kritických postojů k negativním projevům ve škole i společnosti 
• Integrace žáků vyžadujících speciální péči 
• Uvažování v evropských a celosvětových souvislostech 
• Rozvíjení schopnosti empatie 
• Multikulturní výchova – porozumění odlišnému způsobu života lidí z jiných kultur 
• Vytváření podmínek pro adaptaci žáků z jiných kulturních prostředí 
• Ohleduplnost vůči starým a nemocným lidem 
 

9. Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými 
možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při 
rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci 

• Uplatňování sebehodnocení žáků 
• Osvojování základních pracovních dovedností a návyků 
• Výstupní hodnocení žáků 
 
Školní vzdělávací program je koncipován tak, aby na úrovni školy ( dále ročníků, 

předmětů ) vytvářel co nejlepší předpoklady pro postupné osvojování klíčových kompetencí, 
které stanovuje rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a které tvoří jeho 
základní strategii. 

V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány tyto kompetence : 
1. Kompetence k učení ( mj. efektivní vlastní učení se, práce s informacemi, samostatné 
pozorování, experimentování atd. ) 
2. Kompetence k řešení problémů ( rozpozná problém, plánuje způsob řešení, kriticky myslí, 
využívá vědomosti pro různé varianty řešení atd. ) 
3. Kompetence komunikativní ( formuluje a vyjadřuje své myšlenky, naslouchá druhým, 
využívá informační a komunikační prostředky atd. ) 
4. Kompetence sociální a interpersonální ( spolupracuje v týmu, je ohleduplný k jiným, 
přispívá k diskusi v menším i větším kolektivu atd. ) 
5. Kompetence občanské ( respektuje přesvědčení druhých, chápe základní demokratické 
principy společnosti, rozhoduje se zodpovědně, jedná ekologicky atd. ) 
6. Kompetence pracovní ( používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, 
přistupuje zodpovědně k výsledkům pracovní činnosti atd. ) 
Pozn. : Úplné vymezení klíčových kompetencí uvádí rámcový vzdělávací program. 
 
III. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
  

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním 
postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním znevýhodněním. 

Při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je nutná spolupráce školy, 
žáka, jeho rodičů a školského poradenského zařízení. 

Na naší škole toto vzdělávání uskutečňujeme formou individuální integrace do 
běžných tříd. Při diagnostikování speciálních vzdělávacích potřeb spolupracujeme s 
pedagogicko–psychologickými poradnami. Vždy se souhlasem rodičů posíláme žáky s 
předpokládanými vývojovými poruchami učení na vyšetření do školního poradenského 
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zařízení. Na základě vyšetření a doporučení jsou žáci poté zařazováni do reedukační péče. S 
dětmi pracují naši vyškolení pedagogové. 

Na žádost zákonných zástupců těchto žáků je vypracován individuální vzdělávací plán. 
Podle tohoto plánu se bude se žákem pracovat, tento plán obsahuje závěry a doporučení z 
vyšetření v PPP včetně jména odpovědného pedagoga.  

Při hodnocení přihlížíme ke stupni a druhu specifické poruchy. 
 

a) Zásady práce se žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním 
•  přijímání pouze žáků, kde architektonické řešení umožňuje jejich vzdělávání  
•  seznámení všech pedagogů, ale i spolužáků, s daným postižením žáka  
•  respektování zvláštností a možností žáka  
•  vysvětlíme vyučujícím způsoby hodnocení žáka a možnostmi úlev  
•  utvoření optimálního pracovního prostředí včetně vstřícné přátelské atmosféry  
•  možnost kompenzace jinými činnostmi, kde dítě může být úspěšné 
  
b) Zásady práce se žáky se specifickými poruchami učení 
•  kladení reálných cílů, postupné zvyšování nároků  
•  podporování snahy, pochvala při sebemenším zlepšení výkonu, nedostatky neporovnávat s 
ostatními  
•  navození příjemné a soustředěné atmosféry při práci  
•  nutnost spolupráce s rodiči  
•  vyhledávání činností, ve kterých může být žák úspěšný  
•  dodržení častých přestávek, střídání pracovního tempa 
  

Naše škola je připravena rovněž zabezpečit vzdělávání žáků se sociálním 
znevýhodněním. Do této skupiny patří žáci, kteří pocházejí z prostředí sociálně, kulturně a 
jazykově odlišného. U některých žáků se projevuje nedostatečná znalost českého jazyka, a 
proto jsme připraveni řešit situaci následovně: 
•  zavedení kroužku českého jazyka pro tyto žáky  
•  tolerance v jiných předmětech  
•  individuální práce s žákem. 

Druhou skupinu tvoří žáci, kteří patří do sociálně kulturně odlišného prostředí a kde 
bývá největším problémem v této skupině záškoláctví, nepřipravenost na výuku. Předpokládá 
se důraz na následující prvky výchovy: 
•  jasné stanovení pravidel docházky do školy a způsobu omlouvání žáků  
•  vytvářet příznivé klima ve škole pro tyto žáky  
•  začleňovat žáky do kolektivu třídy. 
  
IV. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných 
 

Škola je připravena rovněž k zařazení nadaných žáků do základního vzdělávání. Tito 
žáci vyžadují od učitelů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých vyučovacích 
předmětech. Je pro ně zapotřebí zvýšené motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky 
především v těch vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání dítěte. 

K těmto žákům se přistupuje v hodinách individuálně, jsou jim zadávány složitější 
úlohy, samostatné práce, referáty. Jsou pověřováni vedením skupin, hledáním dalších 
možných postupů řešení problémů. Žáci se účastní olympiád, soutěží nejen školních, ale i 
soutěží pořádaných okresem, krajem, ministerstvem. Jsou směřováni k zapojení do zájmových 
aktivit organizovaných školou nebo základní uměleckou školou.  
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Diferenciaci podle zájmu a nadání provádíme také nabídkou volitelných předmětů, kde 
si žáci volí studium dle svého zájmu a mohou rozvíjet svůj talent v oborech, kde proto mají 
předpoklady. 

Velmi často se stává, že tito žáci mají výkyvy v chování. Je nutné toto chování 
usměrňovat s pedagogickým optimismem a taktně, avšak důsledně. Usměrňujeme žáky v 
osobnostní výchově, vedeme je k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci,  
ochotě pomáhat slabším. Není výjimkou, že vyniká-li žák v jedné oblasti, v jiné je průměrný. 
 
V. Koncepce školy 
 

Schéma uvedené na závěr tohoto oddílu se snaží v maximálně jednoduché a přehledné 
podobě zachytit dlouhodobou koncepci školy. Kromě výše uváděných pilířů školního 
vzdělávacího programu v ní najdeme další prvky, protože podoba školy je rozmanitější, ale 
vše by mělo směřovat k vytyčeným cílům.  

Pro rychlejší orientaci alespoň základní informace: Horní řádek se snaží maximálně 
stručně formulovat základní cíl. Jeho formulace v podstatě shrnuje obsah klíčových 
kompetencí, na druhém řádku je tento cíl rozpracován do 4 konkrétnějších ( A – D ).  
Každý cíl vyžaduje adekvátní prostředky k jejich naplňování. Všechny prostředky jsou 
uváděny tímto typem písma – kurzívou.  

Většina systémů má klady a nedostatky. Kladem takto zpracované koncepce je 
jednoduchost a přehlednost. Dobře si uvědomíme vztah mezi cíli a prostředky, proč vlastně 
některé věci děláme, jaký to má smysl, účel. Někdy se při plánování formulují jenom cíle ( 
„Příznivé klima školy“ ), ale chybějí prostředky k dosažení. Přehledné zpracování dává 
možnost lepší kontroly a účinného krátkodobého či střednědobého plánování ( co vyřadíme, 
co zařadíme, co musíme zlepšit, změnit ). V tomto směru lze celé schéma považovat za zcela 
otevřené a neustále živé. 

Škola je ovšem mechanismus poněkud složitější, a proto se do jednoduchého schématu 
jen tak vtěsnat nedá. Řada prostředků uváděných vždy jen v jednom bloku by patřila i do 
bloků dalších.  

Grafická podoba koncepce školy nemůže postihnout ve své schematické podobě 
všechny vazby. Tak např. oddíl C ( Zdravá škola ) zahrnuje především aktivity směrem k 
fyzickému zdraví, ale pozornost musí být zaměřena i na pohodu duševní, sem patří pozornost 
klimatu školy apod. 

 
VI. Plánování, práce s koncepcí 
Koncepční podoba školy vyjadřuje dlouhodobý cílený záměr. Z toho pak vycházejí 

roční plány práce, které se zaměřují v zásadě na tři body : a) co do koncepce školy přidáme 
jako nový prvek, b) co z koncepce vyřadíme jako neúčinný prvek, c) který prvek koncepce je 
třeba vylepšit, aktualizovat apod. ( to bývá nejčastější případ ).  

Dlouhodobě stanovený záměr napomáhá i účinnému využívání finančních prostředků. 
Těch není a nebude nikdy dost. Máme-li jasnou koncepci, snadněji se rozhoduje, co 
upřednostníme a co je sice také zajímavé, ale musí ještě počkat, případně do čeho už je škoda 
investovat.  

Koncepce Základní školy a Mateřské školy Horní Stropnice 
Viz příloha č. 1 - Grafické schéma 
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2.2.1. Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení 

Dílčí kompetence 

efektivně se učit 

pracovat s informacemi 

používat obecné termíny, znaky a symboly 

samostatně pozorovat a experimentovat 

poznat smysl a cíl učení 

Kompetence k řešení problémů 

Dílčí kompetence 

rozpoznávat problémy 

vyhledávat vhodná řešení 

samostatně řešit problémy 

prakticky ověřovat správnost řešení 

kriticky myslet a uvážlivě rozhodovat 

Kompetence komunikativní 

Dílčí kompetence 

formulovat a vyjadřovat své myšlenky 

naslouchat názorům druhých lidí 

rozumět různým typům textů 

využívat informační a komunikační technologie 

využívat získané komunikativní dovednosti 

Kompetence sociální a personální 

Dílčí kompetence 

spolupracovat v týmu 

ohleduplně jednat s lidmi 

respektovat názory druhých 

poznávat sám sebe 

Kompetence občanské 

Dílčí kompetence 

respektovat přesvědčení druhých 

chápat základní principy společnosti 
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zodpovědně se rozhodovat 

respektovat a chránit tradice a kulturně historické dědictví 

jednat ekologicky 

Kompetence pracovní 

Dílčí kompetence 

optimálně plánovat a provádět soustavná pozorování a experimenty 

komplexně hodnotit výsledky práce 

připravovat se na budoucí povolání 

podnikatelsky myslet 

2.2.2. Začlenění průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Integrace ve výuce v daném ročníku a předmětu: 
 

1. ročník Český jazyk a literatura 

Matematika 

Prvouka 

Výtvarná výchova 

Hudební výchova 

Tělesná výchova 

Praktické činnosti 

2. ročník Český jazyk a literatura 

Matematika 

Prvouka  

Výtvarná výchova 

Hudební výchova 

Tělesná výchova 

Praktické činnosti 

3. ročník Český jazyk a literatura 

Cizí jazyk 
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Matematika  

Prvouka  

Výtvarná výchova 

Hudební výchova 

Tělesná výchova 

Praktické činnosti 

4. ročník Cizí jazyk 

Matematika 

Informa ční a komunikační technologie 

Přírodověda 

Vlastivěda 

Výtvarná výchova 

Hudební výchova 

Tělesná výchova 

Praktické činnosti 

5. ročník Český jazyk a literatura 

Cizí jazyk 

Matematika 

Informa ční a komunikační technologie 

Přírodověda 

Vlastivěda 

Výtvarná výchova 

Hudební výchova 

Tělesná výchova 

Praktické činnosti 

6. ročník Cizí jazyk 

Matematika 

Informa ční a komunikační technologie 

Dějepis 

Fyzika 

Přírodopis 
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Zeměpis 

Výtvarná výchova 

Hudební výchova 

Výchova ke zdraví 

Tělesná výchova 

Praktické činnosti 

7. ročník Cizí jazyk 

Matematika 

Dějepis 

Občanská výchova 

Fyzika 

Ekologický seminář 

Výtvarná výchova 

Hudební výchova  

Výchova ke zdraví 

Tělesná výchova 

Praktické činnosti 

8. ročník Český jazyk a literatura 

Cizí jazyk 

Matematika 

Dějepis  

Občanská výchova 

Fyzika 

Chemie 

Přírodopis 

Seminář z přírodovědných předmětů 

Výtvarná výchova 

Hudební výchova 

Výchova ke zdraví 

Tělesná výchova 

Praktické činnosti 
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9. ročník Cizí jazyk 

Matematika 

Dějepis 

Občanská výchova 

Fyzika 

Chemie 

Výtvarná výchova 

Hudební výchova 

Praktické činnosti 

Sebepoznání a sebepojetí 

Integrace ve výuce v daném ročníku a předmětu: 
 

1. ročník Český jazyk a literatura 

Matematika 

Prvouka 

Hudební výchova 

Praktické činnosti 

2. ročník Český jazyk a literatura 

Matematika 

Prvouka 

Výtvarná výchova 

Hudební výchova  

Praktické činnosti 

3. ročník Český jazyk a literatura 

Matematika 

Prvouka 

Výtvarná výchova 

Hudební výchova 

Tělesná výchova 

Praktické činnosti 



 18 

4. ročník Matematika 

Přírodověda 

Vlastivěda 

Hudební výchova  

Tělesná výchova 

Praktické činnosti 

5. ročník Český jazyk a literatura 

Matematika 

Informa ční a komunikační technologie 

Přírodověda 

Vlastivěda 

Výtvarná výchova 

Hudební výchova 

Tělesná výchova 

Praktické činnosti 

6. ročník Český jazyk a literatura 

Matematika 

Dějepis 

Občanská výchova 

Výtvarná výchova 

Hudební výchova 

Výchova ke zdraví 

Tělesná výchova 

Praktické činnosti 

7. ročník Český jazyk a literatura 

Matematika 

Dějepis 

Občanská výchova 

Výtvarná výchova 

Hudební výchova 

Výchova ke zdraví 
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Tělesná výchova 

Praktické činnosti  

8. ročník Český jazyk a literatura 

Matematika 

Dějepis 

Občanská výchova 

Chemie 

Výtvarná výchova  

Hudební výchova 

Výchova ke zdraví 

Tělesná výchova 

Praktické činnosti 

9. ročník Český jazyk a literatura 

Matematika 

Dějepis 

Občanská výchova 

Chemie 

Výtvarná výchova 

Hudební výchova 

Tělesná výchova 

Praktické činnosti 

Seberegulace a sebeorganizace 

pokrytí předmětem 
integrace ve výuce 

1. ročník Matematika 

Prvouka 

Praktické činnosti 

2. ročník Český jazyk a literatura 

Matematika 

Prvouka 
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Praktické činnosti 

3. ročník Český jazyk a literatura 

Matematika 

Prvouka 

Výtvarná výchova 

Praktické činnosti 

4. ročník Přírodověda 

Vlastivěda 

Tělesná výchova 

Praktické činnosti  

5. ročník Český jazyk a literatura 

Přírodověda 

Vlastivěda 

Výtvarná výchova 

Tělesná výchova 

Praktické činnosti 

6. ročník Matematika 

Občanská výchova 

Přírodopis 

Výtvarná výchova 

Výchova ke zdraví  

Tělesná výchova 

Praktické činnosti 

7. ročník Matematika  

Dějepis 

Občanská výchova 

Výtvarná výchova 

Výchova ke zdraví 

Praktické činnosti 

8. ročník Matematika 

Dějepis 
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Občanská výchova 

Chemie 

Přírodopis 

Seminář z přírodovědných předmětů 

Výtvarná výchova 

Hudební výchova 

Výchova ke zdraví 

Praktické činnosti 

9. ročník Matematika 

Dějepis 

Občanská výchova 

Výtvarná výchova 

Hudební výchova 

Tělesná výchova 

Praktické činnosti 

Psychohygiena 

pokrytí předmětem 
pokrytí projektem 
určen pro: 
integrace ve výuce 

1. ročník Český jazyk a literatura 

Matematika 

Prvouka 

Praktické činnosti 

2. ročník Český jazyk a literatura 

Matematika 

Prvouka 

Praktické činnosti 

3. ročník Český jazyk a literatura 

Matematika 

Prvouka 
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Praktické činnosti 

4. ročník Informa ční a komunikační technologie 

Přírodověda 

Vlastivěda 

Praktické činnosti 

5. ročník Český jazyk a literatura 

Informa ční a komunikační technologie 

Přírodověda 

Praktické činnosti 

6. ročník Informa ční a komunikační technologie 

Občanská výchova 

Výchova ke zdraví 

Praktické činnosti 

7. ročník Matematika 

Občanská výchova 

Výtvarná výchova 

Hudební výchova 

Výchova ke zdraví 

Tělesná výchova 

Praktické činnosti 

8. ročník Matematika 

Občanská výchova 

Přírodopis 

Výtvarná výchova 

Hudební výchova 

Výchova ke zdraví 

9. ročník Matematika 

Dějepis 

Výtvarná výchova 

Hudební výchova 
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Kreativita 

pokrytí předmětem 
pokrytí projektem 
určen pro: 
určen pro: 
určen pro: 
integrace ve výuce 

1. ročník Matematika 

Prvouka 

Výtvarná výchova 

Hudební výchova 

Praktické činnosti 

2. ročník Český jazyk a literatura 

Matematika 

Prvouka 

Výtvarná výchova 

Hudební výchova 

Praktické činnosti 

3. ročník Český jazyk a literatura 

Cizí jazyk 

Matematika 

Prvouka 

Výtvarná výchova 

Hudební výchova 

Tělesná výchova 

Praktické činnosti 

4. ročník Český jazyk a literatura 

Cizí jazyk 

Matematika 

Informa ční a komunikační technologie 

Přírodověda 

Vlastivěda 

Výtvarná výchova 
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Hudební výchova 

Praktické činnosti  

5. ročník Český jazyk a literatura 

Cizí jazyk 

Matematika 

Informa ční a komunikační technologie 

Výtvarná výchova 

Hudební výchova 

Tělesná výchova 

Praktické činnosti  

6. ročník Český jazyk a literatura 

Cizí jazyk 

Matematika 

Informa ční a komunikační technologie 

Dějepis 

Fyzika 

Zeměpis 

Výtvarná výchova 

Hudební výchova 

Výchova ke zdraví  

Praktické činnosti 

7. ročník Cizí jazyk 

Matematika 

Informatika 

Dějepis 

Občanská výchova 

Fyzika 

Výtvarná výchova 

Hudební výchova 

Výchova ke zdraví 

Tělesná výchova 



 25 

Praktické činnosti 

8. ročník Cizí jazyk  

Matematika 

Informatika 

Dějepis 

Fyzika 

Seminář z přírodovědných předmětů 

Výtvarná výchova 

Hudební výchova 

Výchova ke zdraví 

Tělesná výchova 

Praktické činnosti 

9. ročník Cizí jazyk 

Matematika 

Informatika 

Dějepis 

Občanská výchova 

Fyzika 

Výtvarná výchova 

Hudební výchova 

Praktické činnosti 

Poznávání lidí 

pokrytí předmětem 
pokrytí projektem 
určen pro: 
určen pro: 
určen pro: 
integrace ve výuce 

1. ročník Český jazyk a literatura 

Prvouka 

Tělesná výchova 

Praktické činnosti 
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2. ročník Český jazyk a literatura 

Prvouka 

Výtvarná výchova 

Tělesná výchova 

Praktické činnosti 

3. ročník Český jazyk a literatura 

Prvouka 

Výtvarná výchova 

Tělesná výchova 

Praktické činnosti 

4. ročník Vlastivěda 

Hudební výchova 

Tělesná výchova 

5. ročník Český jazyk a literatura 

Cizí jazyk 

Informa ční a komunikační technologie 

Přírodověda 

Vlastivěda 

Výtvarná výchova 

Tělesná výchova 

6. ročník Český jazyk a literatura 

Cizí jazyk 

Dějepis 

Fyzika 

Výtvarná výchova  

Hudební výchova 

Výchova ke zdraví  

Tělesná výchova 

7. ročník Český jazyk a literatura 

Cizí jazyk 

Dějepis 
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Občanská výchova 

Zeměpis 

Ekologický seminář 

Výtvarná výchova 

Hudební výchova 

Výchova ke zdraví 

8. ročník Cizí jazyk 

Dějepis 

Občanská výchova 

Přírodopis 

Zeměpis 

Výtvarná výchova 

Hudební výchova 

Výchova ke zdraví 

9. ročník Český jazyk a literatura 

Cizí jazyk 

Matematika 

Dějepis 

Občanská výchova 

Zeměpis 

Výtvarná výchova 

Hudební výchova 

Mezilidské vztahy 

pokrytí předmětem 
pokrytí projektem 
určen pro: 
určen pro: 
určen pro: 
integrace ve výuce 

1. ročník Český jazyk a literatura 

Prvouka 

Výtvarná výchova 
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Tělesná výchova 

Praktické činnosti 

2. ročník Český jazyk a literatura 

Prvouka 

Výtvarná výchova 

Tělesná výchova 

Praktické činnosti 

3. ročník Český jazyk a literatura 

Prvouka 

Výtvarná výchova 

Tělesná výchova 

Praktické činnosti 

4. ročník Cizí jazyk 

Přírodověda 

Vlastivěda 

Hudební výchova 

Tělesná výchova 

5. ročník Český jazyk a literatura 

Informa ční a komunikační technologie 

Přírodověda 

Vlastivěda 

Výtvarná výchova 

Tělesná výchova 

6. ročník Český jazyk a literatura 

Informa ční a komunikační technologie 

Dějepis 

Občanská výchova 
,  

Výtvarná výchova 

Výchova ke zdraví 

Tělesná výchova 
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7. ročník Český jazyk a literatura 

Cizí jazyk 

Dějepis 

Občanská výchova 

Zeměpis 

Ekologický seminář 

Výtvarná výchova 

Hudební výchova 

Výchova ke zdraví 

Tělesná výchova 

8. ročník Cizí jazyk 

Dějepis 

Občanská výchova 

Zeměpis 

Výtvarná výchova 

Hudební výchova 

Výchova ke zdraví 

Tělesná výchova 

9. ročník Český jazyk a literatura 

Cizí jazyk 

Dějepis 

Občanská výchova 

Fyzika 

Zeměpis 

Výtvarná výchova 

Hudební výchova 

Tělesná výchova 

Komunikace 

pokrytí předmětem 
pokrytí projektem 
určen pro: 
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určen pro: 
určen pro: 
integrace ve výuce 

1. ročník Český jazyk a literatura 

Matematika 

Prvouka 

Výtvarná výchova 

Praktické činnosti 

2. ročník Český jazyk a literatura 

Prvouka 

Výtvarná výchova 

Tělesná výchova 

Praktické činnosti 

3. ročník Český jazyk a literatura 

Cizí jazyk 

Prvouka 

Výtvarná výchova 

Tělesná výchova 

Praktické činnosti 

4. ročník Cizí jazyk 

Informa ční a komunikační technologie 

Přírodověda 

Vlastivěda 

Tělesná výchova 

5. ročník Český jazyk a literatura 

Cizí jazyk 

Informa ční a komunikační technologie 

Přírodověda 
, , , ,  

Vlastivěda 

Výtvarná výchova 

Tělesná výchova 
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6. ročník Český jazyk a literatura 

Cizí jazyk 

Informa ční a komunikační technologie 

Dějepis 

Občanská výchova 

Fyzika 

Přírodopis 

Zeměpis 

Výtvarná výchova 

Výchova ke zdraví 

Tělesná výchova 

7. ročník Český jazyk a literatura 

Cizí jazyk 

Matematika 

Informatika 

Dějepis 

Občanská výchova 

Ekologický seminář 

Výtvarná výchova 

Hudební výchova 

Výchova ke zdraví 

Tělesná výchova 

8. ročník Český jazyk a literatura 

Cizí jazyk 

Informatika 

Dějepis 

Občanská výchova 

Fyzika 

Zeměpis 

Výtvarná výchova 

Hudební výchova 
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Výchova ke zdraví 

Tělesná výchova 

Praktické činnosti 

9. ročník Český jazyk a literatura 

Cizí jazyk 

Informatika 

Dějepis 

Občanská výchova 

Fyzika 

Zeměpis 

Výtvarná výchova 

Hudební výchova 

Tělesná výchova 

Praktické činnosti 

Kooperace a kompetice 

pokrytí předmětem 
pokrytí projektem 
určen pro: 
určen pro: 
integrace ve výuce 

1. ročník Matematika 

Prvouka 

Praktické činnosti 

2. ročník Český jazyk a literatura 

Matematika 

Prvouka 

Výtvarná výchova 

Praktické činnosti 

3. ročník Český jazyk a literatura 

Matematika 

Prvouka 

Výtvarná výchova 
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Praktické činnosti 

4. ročník Přírodověda 

Vlastivěda 

Tělesná výchova 

Praktické činnosti 

5. ročník Český jazyk a literatura 

Matematika 

Informa ční a komunikační technologie 

Přírodověda  

Vlastivěda 

Výtvarná výchova 

Praktické činnosti  

6. ročník Dějepis 

Občanská výchova 

Zeměpis 

Výtvarná výchova 

Výchova ke zdraví 

Praktické činnosti 

7. ročník Dějepis 

Občanská výchova 

Fyzika 

Ekologický seminář 

Výtvarná výchova 

Hudební výchova 

Výchova ke zdraví 

Praktické činnosti 

8. ročník Matematika 

Dějepis 

Občanská výchova 

Fyzika 

Seminář z přírodovědných předmětů 



 34 

Výtvarná výchova 

Hudební výchova 

Výchova ke zdraví 

Praktické činnosti 

9. ročník Dějepis 

Občanská výchova 

Výtvarná výchova 

Hudební výchova 

Praktické činnosti 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

pokrytí předmětem 
pokrytí projektem 
určen pro: 
určen pro: 
integrace ve výuce 

1. ročník Matematika 

Prvouka 

Tělesná výchova 

Praktické činnosti 

2. ročník Český jazyk a literatura 

Matematika 

Prvouka 

Tělesná výchova 

Praktické činnosti 

3. ročník Český jazyk a literatura 

Matematika 

Prvouka 

Tělesná výchova 

Praktické činnosti 

4. ročník Matematika 

Informa ční a komunikační technologie 

Přírodověda 
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Vlastivěda 

Výtvarná výchova 

Tělesná výchova 

Praktické činnosti 

5. ročník Český jazyk a literatura 

Matematika 

Informa ční a komunikační technologie 

Přírodověda 

Vlastivěda 

Výtvarná výchova 

Tělesná výchova 

Praktické činnosti 

6. ročník Český jazyk a literatura 

Matematika 

Informa ční a komunikační technologie 

Dějepis 

Fyzika 

Přírodopis 

Výtvarná výchova 

Výchova ke zdraví 

7. ročník Český jazyk a literatura 

Matematika 

Informatika 

Dějepis 

Občanská výchova 

Fyzika 

Přírodopis 

Ekologický seminář 

Výtvarná výchova 

Výchova ke zdraví 

Tělesná výchova 
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8. ročník Český jazyk a literatura 

Matematika 

Informatika 

Dějepis 

Občanská výchova 

Chemie 

Přírodopis 

Seminář z přírodovědných předmětů 

Výtvarná výchova 

Hudební výchova 

Výchova ke zdraví 

9. ročník Český jazyk a literatura 

Cizí jazyk 

Matematika 

Informatika 

Dějepis 

Občanská výchova 

Fyzika 

Chemie 

Přírodopis 

Výtvarná výchova 

Tělesná výchova 

Praktické činnosti 

Hodnoty, postoje, praktická etika 

pokrytí předmětem 
pokrytí projektem 
určen pro: 
určen pro: 
integrace ve výuce 

1. ročník Český jazyk a literatura 

Prvouka 

Praktické činnosti 
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2. ročník Český jazyk a literatura 

Prvouka 

Praktické činnosti 

3. ročník Český jazyk a literatura 

Cizí jazyk 

Prvouka 

Výtvarná výchova 

Praktické činnosti 

4. ročník Cizí jazyk 

Informa ční a komunikační technologie 

Přírodověda 

Vlastivěda 

Hudební výchova 

Tělesná výchova 

Praktické činnosti 

5. ročník Český jazyk a literatura 

Cizí jazyk 

Informa ční a komunikační technologie 

Přírodověda 

Vlastivěda 

Hudební výchova 

Tělesná výchova 

Praktické činnosti 

6. ročník Informa ční a komunikační technologie 

Dějepis 

Fyzika 

Přírodopis 
, ,  

Výtvarná výchova 

Hudební výchova 

Výchova ke zdraví 
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7. ročník Cizí jazyk 

Dějepis 

Občanská výchova 

Fyzika 

Přírodopis 

Ekologický seminář 

Výtvarná výchova 

Hudební výchova 

Výchova ke zdraví 

8. ročník Dějepis 

Občanská výchova 

Fyzika 

Chemie  

Přírodopis 

Seminář z přírodovědných předmětů  

Výtvarná výchova 

Hudební výchova 

Výchova ke zdraví  

Praktické činnosti 

9. ročník Cizí jazyk 

Matematika 

Dějepis 

Občanská výchova 

Fyzika  

Chemie 

Přírodopis 

Výtvarná výchova 

Hudební výchova 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OB ČANA 

Občanská společnost a škola 
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pokrytí předmětem 
integrace ve výuce 

1. ročník Prvouka 

Praktické činnosti 

2. ročník Praktické činnosti 

3. ročník Cizí jazyk 

Praktické činnosti 

4. ročník Cizí jazyk 

Informa ční a komunikační technologie 

Přírodověda 

Vlastivěda 

5. ročník Český jazyk a literatura 

Cizí jazyk 

Vlastivěda 

6. ročník Dějepis 

Občanská výchova 

Výchova ke zdraví 

Tělesná výchova 

7. ročník Cizí jazyk 

Občanská výchova 

Výchova ke zdraví 

Tělesná výchova 

8. ročník Český jazyk a literatura 

Cizí jazyk 

Informatika 

Zeměpis 

Výchova ke zdraví 

Praktické činnosti 

9. ročník Český jazyk a literatura 

Cizí jazyk 

Informatika 
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Dějepis 

Občanská výchova 

Občan, občanská společnost a stát 

pokrytí předmětem 
pokrytí projektem 
určen pro: 
určen pro: 
integrace ve výuce 

1. ročník Prvouka 

2. ročník Prvouka 

4. ročník Přírodověda 

Vlastivěda 

5. ročník Český jazyk a literatura 

Přírodověda 

Vlastivěda  

6. ročník Dějepis 

Občanská výchova 

Výchova ke zdraví 

7. ročník Dějepis 

Občanská výchova 

Zeměpis 

Ekologický seminář 

Výchova ke zdraví 

8. ročník Informatika 

Dějepis 

Občanská výchova 

Přírodopis 

Zeměpis 

Výchova ke zdraví 
,  

Praktické činnosti 

9. ročník Český jazyk a literatura 
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Informatika 

Dějepis  

Občanská výchova 

Zeměpis 

Praktické činnosti 

Formy participace občanů v politickém životě 

pokrytí předmětem 
integrace ve výuce 
 

4. ročník Přírodověda 

Vlastivěda 

5. ročník Vlastivěda 

6. ročník Dějepis 

Občanská výchova 

7. ročník Dějepis 

Občanská výchova 

Přírodopis 

Ekologický seminář  

Výchova ke zdraví 

8. ročník Informatika 

Dějepis 

Občanská výchova 

Zeměpis 

Seminář z přírodovědných předmětů 

9. ročník Český jazyk a literatura 

Informatika 

Dějepis 

Chemie 

 

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 
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pokrytí předmětem 
integrace ve výuce 
 

4. ročník Vlastivěda 
 

Tělesná výchova 

5. ročník Vlastivěda 

Tělesná výchova 

6. ročník Dějepis 

Občanská výchova 

7. ročník Občanská výchova 

Ekologický seminář 

8. ročník Matematika 

Informatika 

Občanská výchova 

Seminář z přírodovědných předmětů 

9. ročník Český jazyk a literatura 

Informatika 

Dějepis 

Zeměpis 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISL OSTECH 

Evropa a svět nás zajímá 

pokrytí předmětem 
pokrytí projektem 
určen pro: 
určen pro: 
určen pro: 
integrace ve výuce 

4. ročník Informa ční a komunikační technologie 

Výtvarná výchova 

Tělesná výchova 

5. ročník Český jazyk a literatura 

Informa ční a komunikační technologie 
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Vlastivěda 

Tělesná výchova 

6. ročník Český jazyk a literatura 

Dějepis 

Občanská výchova 

Fyzika 

Zeměpis 

Výtvarná výchova 

7. ročník Český jazyk a literatura  

Informatika 

Dějepis 

Občanská výchova 

Fyzika 

Zeměpis 

Ekologický seminář 

Výtvarná výchova 

Hudební výchova 

Výchova ke zdraví 

Tělesná výchova 

8. ročník Český jazyk a literatura 

Matematika 

Dějepis  

Občanská výchova 

Fyzika 

Chemie 

Zeměpis 

Výtvarná výchova 

Hudební výchova 

Výchova ke zdraví 

9. ročník Český jazyk a literatura 

Dějepis 
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Občanská výchova 

Fyzika 

Zeměpis  

Hudební výchova 

Objevujeme Evropu a svět 

pokrytí předmětem 
pokrytí projektem 
určen pro: 
určen pro: 
integrace ve výuce 

3. ročník Cizí jazyk 

4. ročník Cizí jazyk 

Informa ční a komunikační technologie 

Výtvarná výchova 

5. ročník Český jazyk a literatura 

Cizí jazyk 

Informa ční a komunikační technologie 

Vlastivěda 

Tělesná výchova 

6. ročník Český jazyk a literatura 

Cizí jazyk 

Informa ční a komunikační technologie 

Dějepis 

Občanská výchova 

Fyzika 

Výtvarná výchova 

Tělesná výchova 

7. ročník Český jazyk a literatura 

Cizí jazyk 

Informatika 

Dějepis 

Občanská výchova 
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Zeměpis 

Ekologický seminář 

Výtvarná výchova 

Hudební výchova 

8. ročník Cizí jazyk 

Matematika 

Dějepis 

Občanská výchova 

Zeměpis 

Výtvarná výchova 

Hudební výchova 

9. ročník Český jazyk a literatura 

Cizí jazyk 

Dějepis  

Občanská výchova 

Fyzika 

Chemie 

Zeměpis 

Výtvarná výchova 

Hudební výchova 

Jsme Evropané 

pokrytí předmětem 
pokrytí projektem 
určen pro: 
určen pro: 
integrace ve výuce 

3. ročník Tělesná výchova 

4. ročník Český jazyk a literatura 

Tělesná výchova 

5. ročník Český jazyk a literatura 

Vlastivěda 

Tělesná výchova 
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6. ročník Občanská výchova 

Zeměpis 

Výtvarná výchova 

7. ročník Informatika 

Dějepis  

Občanská výchova 

Zeměpis 

Ekologický seminář 

Výtvarná výchova 

Hudební výchova 

8. ročník Český jazyk a literatura 

Matematika 

Dějepis 

Občanská výchova 

Přírodopis 

Zeměpis 

Výtvarná výchova 

Hudební výchova 

Tělesná výchova 

9. ročník Dějepis 

Občanská výchova 

Zeměpis 

Výtvarná výchova 

Hudební výchova 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Kulturní diference 

pokrytí předmětem 
pokrytí projektem 
určen pro: 
určen pro: 
určen pro: 
integrace ve výuce 
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1. ročník Hudební výchova 

2. ročník Hudební výchova 

3. ročník Výtvarná výchova 

Hudební výchova 

4. ročník Český jazyk a literatura 

Hudební výchova 

5. ročník Český jazyk a literatura 

Hudební výchova 

6. ročník Dějepis  

Občanská výchova 

Výtvarná výchova 

Hudební výchova 

7. ročník Cizí jazyk 

Dějepis 

Občanská výchova 

Zeměpis 

Ekologický seminář 

Výtvarná výchova 

Hudební výchova 

Výchova ke zdraví 

8. ročník Cizí jazyk 

Dějepis 

Občanská výchova 

Zeměpis 

Výtvarná výchova 

Hudební výchova 

Výchova ke zdraví 

9. ročník Český jazyk a literatura 

Cizí jazyk 

Dějepis 

Občanská výchova 
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Zeměpis 

Výtvarná výchova 

Hudební výchova 

Lidské vztahy 

pokrytí předmětem 
pokrytí projektem 
určen pro: 
určen pro: 
integrace ve výuce 

1. ročník Český jazyk a literatura 

Prvouka 

Výtvarná výchova 

2. ročník Prvouka 

Výtvarná výchova 

Hudební výchova 

Tělesná výchova 

3. ročník Cizí jazyk 

Výtvarná výchova 

4. ročník Český jazyk a literatura 

Cizí jazyk 

Tělesná výchova 

5. ročník Český jazyk a literatura 

Cizí jazyk 

Informa ční a komunikační technologie 

Přírodověda 

Výtvarná výchova 

Hudební výchova 

Tělesná výchova 

6. ročník Český jazyk a literatura  

Cizí jazyk  

Informa ční a komunikační technologie 

Dějepis 
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Občanská výchova 

Výtvarná výchova 

Hudební výchova 

Výchova ke zdraví  

Tělesná výchova 

7. ročník Český jazyk a literatura 

Cizí jazyk 

Dějepis 

Občanská výchova 

Zeměpis 

Ekologický seminář 

Výtvarná výchova 

Hudební výchova 

Výchova ke zdraví 

Tělesná výchova 

8. ročník Český jazyk a literatura 

Cizí jazyk 

Dějepis 

Občanská výchova 

Přírodopis 

Zeměpis 

Výtvarná výchova 

Hudební výchova 

Výchova ke zdraví 

Tělesná výchova 

9. ročník Český jazyk a literatura 

Cizí jazyk 

Dějepis 

Občanská výchova 

Zeměpis  

Výtvarná výchova 
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Hudební výchova 

Tělesná výchova 

Etnický původ 

pokrytí předmětem 
pokrytí projektem 
určen pro: 
určen pro: 
integrace ve výuce 

2. ročník Tělesná výchova 

3. ročník Tělesná výchova 

4. ročník Přírodověda 

Tělesná výchova 

5. ročník Přírodověda 

Tělesná výchova 

6. ročník Informa ční a komunikační technologie 

Dějepis 

Občanská výchova 

Tělesná výchova 

7. ročník Občanská výchova 

Zeměpis 

Ekologický seminář 

Hudební výchova 

Výchova ke zdrav 

8. ročník Občanská výchova 

Přírodopis 

Zeměpis 

Hudební výchova 

9. ročník Český jazyk a literatura 

Dějepis 

Občanská výchova 

Zeměpis 

Hudební výchova 
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Tělesná výchova 

Multikulturalita 

pokrytí předmětem 
integrace ve výuce 
 

2. ročník Tělesná výchova 

3. ročník Hudební výchova 

Tělesná výchova 

4. ročník Informa ční a komunikační technologie 

Hudební výchova 

Tělesná výchova 

5. ročník Hudební výchova 

Tělesná výchova 

6. ročník Cizí jazyk 

Občanská výchova 

Zeměpis 

Hudební výchova 

Výchova ke zdraví 

Tělesná výchova 

7. ročník Cizí jazyk 

Občanská výchova 

Ekologický seminář 

Hudební výchova 

Výchova ke zdraví 

8. ročník Cizí jazyk 

Přírodopis 

Hudební výchova 

Tělesná výchova 

9. ročník Cizí jazyk 

Dějepis 

Občanská výchova 
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Fyzika 

Zeměpis 

Hudební výchova 

Princip sociálního smíru a solidarity 

pokrytí předmětem 
pokrytí projektem 
určen pro: 
integrace ve výuce 

1. ročník Tělesná výchova 

3. ročník Tělesná výchova 

4. ročník Tělesná výchova 

5. ročník Tělesná výchova 

6. ročník Občanská výchova 

Zeměpis 

Výchova ke zdraví 

Tělesná výchova 

7. ročník Dějepis 

Občanská výchova  

Ekologický seminář 

Hudební výchova 

Výchova ke zdraví 

Tělesná výchova 

8. ročník Dějepis 

Hudební výchova 

Tělesná výchova 

9. ročník Dějepis  

Občanská výchova 

Zeměpis 
, ,  

Hudební výchova 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 
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Ekosystémy 

pokrytí předmětem 
pokrytí projektem 
určen pro: 
určen pro: 
integrace ve výuce 

1. ročník Prvouka 

Praktické činnosti 

2. ročník Prvouka 

Praktické činnosti 

3. ročník Prvouka 

Praktické činnosti 

4. ročník Přírodověda  

Praktické činnosti 

5. ročník Přírodověda  

Praktické činnosti 

6. ročník Dějepis 

Fyzika 

Přírodopis  

Zeměpis 

Výtvarná výchova 

Praktické činnosti 

7. ročník Občanská výchova 

Fyzika 

Přírodopis  

Zeměpis 

Ekologický seminář 

Výtvarná výchova 

Praktické činnosti 

8. ročník Fyzika 

Chemie 

Přírodopis 
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Zeměpis 

Seminář z přírodovědných předmětů 

Výtvarná výchova 

Praktické činnosti 

9. ročník Fyzika 

Přírodopis 

Zeměpis 

Výtvarná výchova 

Praktické činnosti 

Základní podmínky života 

pokrytí předmětem 
pokrytí projektem 
určen pro: 
integrace ve výuce 

1. ročník Prvouka 

2. ročník Prvouka 

Tělesná výchova 

3. ročník Prvouka 

Tělesná výchova 

4. ročník Přírodověda  

Výtvarná výchova 

5. ročník Český jazyk a literatura  

Přírodověda 

Výtvarná výchova 

6. ročník Dějepis 

Fyzika 

Přírodopis 

Zeměpis 

Výtvarná výchova 

Výchova ke zdraví 

Praktické činnosti 
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7. ročník Občanská výchova 

Fyzika 

Přírodopis 

Ekologický seminář 

Výtvarná výchova 

Výchova ke zdraví 

Tělesná výchova 

Praktické činnosti 

8. ročník Fyzika 

Chemie 

Přírodopis 

Zeměpis 

Seminář z přírodovědných předmětů 

Výtvarná výchova 

Výchova ke zdraví 

Tělesná výchova 

Praktické činnosti 

9. ročník Fyzika 

Přírodopis 

Zeměpis 

Výtvarná výchova 

Praktické činnosti 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

pokrytí předmětem 
pokrytí projektem 
určen pro: 
určen pro: 
integrace ve výuce 

1. ročník Prvouka 

Praktické činnosti 

2. ročník Prvouka 

Výtvarná výchova 
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Praktické činnosti 

3. ročník Prvouka 

Výtvarná výchova 

Praktické činnosti 

4. ročník Český jazyk a literatura 

Přírodověda 

Tělesná výchova 

Praktické činnosti 

5. ročník Český jazyk a literatura 

Informa ční a komunikační technologie 

Přírodověda 

Výtvarná výchova 

Praktické činnosti 

6. ročník Informa ční a komunikační technologie 

Dějepis 

Fyzika 

Přírodopis 

Zeměpis 

Výtvarná výchova 

Výchova ke zdraví 

Tělesná výchova 

Praktické činnosti 

7. ročník Občanská výchova 

Fyzika  

Přírodopis 

Zeměpis  

Ekologický seminář 

Výtvarná výchova 

Výchova ke zdraví 
, ,  

Praktické činnosti 
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8. ročník Dějepis 

Fyzika 

Chemie 

Přírodopis 

Zeměpis  

Seminář z přírodovědných předmětů 

Výtvarná výchova 

Výchova ke zdraví 

Praktické činnosti 

9. ročník Dějepis 

Fyzika 

Chemie 

Přírodopis 

Zeměpis 

Výtvarná výchova 

Tělesná výchova 

Praktické činnosti 

Vztah člověka k prostředí 

pokrytí předmětem 
pokrytí projektem 
určen pro: 
určen pro: 
určen pro: 
integrace ve výuce 

1. ročník Prvouka 

Výtvarná výchova 

Praktické činnosti 

2. ročník Prvouka 

Výtvarná výchova  

Praktické činnosti 

3. ročník Cizí jazyk 

Prvouka  
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Výtvarná výchova 

Praktické činnosti 

4. ročník Český jazyk a literatura 

Cizí jazyk 

Informa ční a komunikační technologie 

Přírodověda 

Výtvarná výchova 

Praktické činnosti 

5. ročník Český jazyk a literatura 

Cizí jazyk 

Přírodověda 

Výtvarná výchova 

Tělesná výchova 

Praktické činnosti 

6. ročník Český jazyk a literatura 

Cizí jazyk 

Informa ční a komunikační technologie 

Dějepis 

Občanská výchova 

Fyzika 

Přírodopis 

Zeměpis 

Výtvarná výchova 

Výchova ke zdraví 

Praktické činnosti 

7. ročník Český jazyk a literatura 

Cizí jazyk 

Dějepis 

Občanská výchova 

Fyzika 

Přírodopis 
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Zeměpis 

Ekologický seminář 

Výtvarná výchova 

Výchova ke zdraví 

Tělesná výchova 

Praktické činnosti 

8. ročník Český jazyk a literatura 

Cizí jazyk 

Dějepis 

Fyzika 

Chemie 

Přírodopis 

Zeměpis 

Seminář z přírodovědných předmětů 

Výtvarná výchova 

Tělesná výchova 

Praktické činnosti 

9. ročník Český jazyk a literatura 

Cizí jazyk 

Dějepis 

Fyzika 

Chemie 

Přírodopis 

Zeměpis 

Výtvarná výchova 

Tělesná výchova 

Praktické činnosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

pokrytí předmětem 



 60 

pokrytí projektem 
určen pro: 
integrace ve výuce 

1. ročník Český jazyk a literatura 

4. ročník Informa ční a komunikační technologie 

Přírodověda 

Hudební výchova 

5. ročník Český jazyk a literatura 

Matematika 

Informa ční a komunikační technologie 

Přírodověda 

Hudební výchova 

6. ročník Český jazyk a literatura 

Informa ční a komunikační technologie 

Občanská výchova 

Fyzika 

Přírodopis 

Zeměpis 

Hudební výchova 

Výchova ke zdraví 

Praktické činnosti 

7. ročník Český jazyk a literatura 

Občanská výchova 

Fyzika 

Zeměpis 

Ekologický seminář 

Hudební výchova 

Výchova ke zdraví 

8. ročník Český jazyk a literatura 

Občanská výchova 

Fyzika 

Chemie 
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Přírodopis 

Zeměpis 

Seminář z přírodovědných předmětů 

Hudební výchova 

Výchova ke zdraví 

Praktické činnosti 

9. ročník Český jazyk a literatura 

Dějepis 

Občanská výchova 

Fyzika 

Chemie 

Zeměpis 

Hudební výchova 

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

pokrytí předmětem 
integrace ve výuce 
 

3. ročník Hudební výchova 

4. ročník Informa ční a komunikační technologie 

Hudební výchova 

5. ročník Matematika 

Informa ční a komunikační technologie 

Hudební výchova 

6. ročník Český jazyk a literatura 

Informa ční a komunikační technologie 

Občanská výchova 

Fyzika 

Hudební výchova 

Výchova ke zdraví 

Praktické činnosti 

7. ročník Občanská výchova 
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Fyzika 

Zeměpis 

Ekologický seminář 

Hudební výchova 

Výchova ke zdraví  

Tělesná výchova 

8. ročník Občanská výchova 

Fyzika 

Chemie 

Zeměpis 

Hudební výchova 

Výchova ke zdraví 

Praktické činnosti 

9. ročník Český jazyk a literatura 

Dějepis 

Občanská výchova 

Fyzika 

Chemie 

Zeměpis 

Hudební výchova 

 
Stavba mediálních sdělení 
 
pokrytí projektem 
určen pro: 
integrace ve výuce 
 

5. ročník Informa ční a komunikační technologie 

6. ročník Český jazyk a literatura 

Informa ční a komunikační technologie 

Výchova ke zdraví 

Praktické činnosti 

7. ročník Informatika 
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Fyzika 

8. ročník Český jazyk a literatura 

Informatika 

Chemie 

Výchova ke zdraví 

Praktické činnosti 

9. ročník Informatika 

Chemie 

Tělesná výchova 

Vnímání autora mediálních sdělení 

pokrytí předmětem 
integrace ve výuce 
 

4. ročník Český jazyk a literatura 

5. ročník Informa ční a komunikační technologie 

6. ročník Český jazyk a literatura 

Informa ční a komunikační technologie 

Občanská výchova 

Hudební výchova 

Praktické činnosti 

7. ročník Ekologický seminář 

8. ročník Český jazyk a literatura 

Hudební výchova 

Výchova ke zdraví 

Praktické činnosti 

9. ročník Hudební výchova 

Fungování a vliv médií ve společnosti 

pokrytí předmětem 
pokrytí projektem 
určen pro: 
integrace ve výuce 
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1. ročník Hudební výchova 

2. ročník Hudební výchova 

4. ročník Informa ční a komunikační technologie 

5. ročník Informa ční a komunikační technologie 

6. ročník Český jazyk a literatura 

Informa ční a komunikační technologie 

Občanská výchova 

Výchova ke zdraví 

Praktické činnosti 

7. ročník Občanská výchova 

Fyzika 

Hudební výchova 

Výchova ke zdraví 

Tělesná výchova 

8. ročník Český jazyk a literatura 

Občanská výchova 

Hudební výchova 

Výchova ke zdraví 

Tělesná výchova 

Praktické činnosti 

9. ročník Český jazyk a literatura 

Dějepis 

Občanská výchova 

Fyzika 

Chemie 

Hudební výchova 

Tělesná výchova 

Tvorba mediálního sdělení 

pokrytí předmětem 
pokrytí projektem 
určen pro: 
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integrace ve výuce 

4. ročník Informa ční a komunikační technologie 

5. ročník Informa ční a komunikační technologie 

6. ročník Český jazyk a literatura 

Informa ční a komunikační technologie 

Fyzika 

Praktické činnosti 

7. ročník Český jazyk a literatura 

Ekologický seminář  

8. ročník Český jazyk a literatura 

Fyzika 

Praktické činnosti 

9. ročník Cizí jazyk 

Fyzika 

Práce v realizačním týmu 

pokrytí předmětem 
pokrytí projektem 
určen pro: 
určen pro: 
integrace ve výuce 

3. ročník Tělesná výchova 

4. ročník Český jazyk a literatura 

Informa ční a komunikační technologie 

Výtvarná výchova 

Tělesná výchova 

5. ročník Český jazyk a literatura 

Informa ční a komunikační technologie 

Tělesná výchova 

6. ročník Informa ční a komunikační technologie 

Dějepis  

Fyzika 

Výtvarná výchova 
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Tělesná výchova 

Praktické činnosti 

7. ročník Cizí jazyk 

Dějepis 

Fyzika 

Ekologický seminář  

Tělesná výchova 

8. ročník Cizí jazyk 

Dějepis 

Fyzika 

Výchova ke zdraví 

Tělesná výchova 

Praktické činnosti 

9. ročník Cizí jazyk 

Dějepis 

Fyzika 

Hudební výchova 

Tělesná výchova 
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3. Učební plán 

3.1. Celkový učební plán 

Poznámky k učebnímu plánu 

Realizace učebního plánu na 1. stupni 

Cizí jazyk bude vyučován od 3. ročníku v tříhodinové týdenní dotaci. 
Posílena bude výuka informatiky, která bude vyučována od 4. ročníku v jednohodinové 
týdenní dotaci. 
 
Disponibilní časová dotace byla využita následujícím způsobem: 

• Český jazyk 7 hodin 
• Matematika 4 hodiny 
• Informatika 1 hodina 
• Přírodověda 1 hodina 
• Vlastivěda 1 hodina 

 
Realizace učebního plánu na 2. stupni 
 
Disponibilní časová dotace byla využita následujícím způsobem: 

• Český jazyk v 6., 8. a 9. ročníku v jednohodinové dotaci 3 hodiny 
• Matematika v 6., 7., 8. a 9. ročníku v jednohodinové dotaci 4 hodiny 
• Dějepis v 7. ročníku 1 hodina 
• Fyzika v 6. a 7. ročníku v jednohodinové dotaci 2 hodiny 
• Přírodopis v 7. 8. a 9. ročníku v jednohodinové dotaci 3 hodiny 
• Výchova ke zdraví v 8. ročníku 1 hodina 
• Praktické činnosti v 6. ročníku 1 hodina 
• Volitelné předměty v 6. až 9. ročníku 9 hodin 

V rámci oboru praktické činnosti: 
• 6. ročník - Využití digitálních technologií + Pěstitelské práce a chovatelství 
• 7. ročník - Práce s technickými materiály + Využití digitálních technologií  
• 8. ročník - Svět práce + Využití digitálních technologií + Pěstitelské práce a 

chovatelství 
• 9. ročník - Svět práce + Příprava pokrmů + Pěstitelské práce a chovatelství 

Volitelné předměty budou v 6. až 9. ročníku v rozsahu 9 hodin ( využita disponibilní 
hodinová dotace – 9 hodin) 
 
Nabídka volitelných předmětů : 
I. Jazykově - kulturní skupina volitelných předmětů: 
•  druhý cizí jazyk - 2 hodiny týdně – bude nabídnut vždy od 7. do 9. ročníku  
•  sborový zpěv 2 hodiny týdně - bude nabídnut vždy od 7. do 9. ročníku.  
II. Environmentálně technická skupina volitelných předmětů: 
•  informatika - 1 hodina týdně - bude nabídnut vždy od 7. do 9. ročníku  
•  ekologický seminář - 1 hodina týdně - bude nabídnut vždy od 7. do 9. ročníku  



 68 

•  seminář z přírodovědných předmětů - 1 hodina týdně - bude nabídnut vždy od 7. do 9. 
ročníku.  
Žákům bude nabídnut nepovinný předmět Náboženství 
 

1. stupeň 

Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP 

Jazyk a jazyková komunikace 44+7 44 

Český jazyk a literatura 35+7 35 

Cizí jazyk 9 9 

Matematika a její aplikace 20+4 20 

Matematika 20+4 0 

Informa ční a komunikační technologie 1+1 1 

Informační a komunikační technologie 1+1 0 

Člověk a jeho svět 12+2 12 

Prvouka 6 0 

Přírodověda 3+1 0 

Vlastivěda 3+1 X 

Umění a kultura 12 12 

Výtvarná výchova 7 0 

Hudební výchova 5 0 

Člověk a zdraví 10 10 

Tělesná výchova 10 10 

Člověk a svět práce 5 5 

Praktické činnosti 5 0 
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2. stupeň 

Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP 

Jazyk a jazyková komunikace 27+9 27 

Český jazyk a literatura 15+3 15 

Cizí jazyk 12 12 

Další cizí jazyk 0+6 X 

Matematika a její aplikace 15+4 15 

Matematika 15+4 0 

Informa ční a komunikační technologie 1+3 1 

Informační a komunikační technologie 1 0 

Informatika 0+3 X 

Člověk a společnost 11+1 11 

Dějepis 7+1 0 

Občanská výchova 4 0 

Člověk a příroda 21+8 21 

Fyzika 5+2 0 

Chemie 4 0 

Přírodopis 5+3 0 

Zeměpis 7 0 

Ekologický seminář 0+3 X 

Seminář z přírodovědných předmětů 0+3 X 

Umění a kultura 10+6 10 

Výtvarná výchova 6 0 

Hudební výchova 4 0 

Sborový zpěv 0+6 X 

Člověk a zdraví 10+1 10 

Výchova ke zdraví 2+1 0 

Tělesná výchova 8 0 

Člověk a svět práce 3+1 3 

Praktické činnosti 3+1 0 
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3.2. Ročníkový učební plán 

1. stupeň 

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

Jazyk a jazyková komunikace           44+7 44 

Český jazyk a literatura 8+1 8+2 7+2 6+1 6+1 35+7 35 

Cizí jazyk X X 3 3 3 9 9 

Matematika a její aplikace           20+4 20 

Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 20+4 0 

Informa ční a komunikační technologie           1+1 1 

Informační a komunikační technologie X X X 0+1 1 1+1 0 

Člověk a jeho svět           12+2 12 

Prvouka 2 2 2 0 0 6 0 

Přírodověda X X X 2 1+1 3+1 0 

Vlastivěda X X X 2 1+1 3+1 X 

Umění a kultura           12 12 

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7 0 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 0 

Člověk a zdraví           10 10 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 10 

Člověk a svět práce           5 5 

Praktické činnosti 1 1 1 1 1 5 0 

CELKEM ZÁKLADNÍ  19 19 21 23 22 104 104 

CELKEM DISPONIBILNÍ  1 3 3 3 4 14 14 

CELKEM V RO ČNÍKU  20 22 24 26 26 118 118 
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2. stupeň 

Vzdělávací oblasti (obory) 6 7 8 9 ŠVP RVP 

Jazyk a jazyková komunikace         27+9 27 

Český jazyk a literatura 4+1 4 3+1 4+1 15+3 15 

Cizí jazyk 3 3 3 3 12 12 

Další cizí jazyk X 0+2 0+2 0+2 0+6 X 

Matematika a její aplikace         15+4 15 

Matematika 4+1 3+1 4+1 4+1 15+4 0 

Informa ční a komunikační technologie         1+3 1 

Informační a komunikační technologie 1 X X X 1 0 

Informatika X 0+1 0+1 0+1 0+3 X 

Člověk a společnost         11+1 11 

Dějepis 2 1+1 2 2 7+1 0 

Občanská výchova 1 1 1 1 4 0 

Člověk a příroda         21+8 21 

Fyzika 1+1 1+1 1 2 5+2 0 

Chemie X X 2 2 4 0 

Přírodopis 2 1+1 1+1 1+1 5+3 0 

Zeměpis 2 2 2 1 7 0 

Ekologický seminář X 0+1 0+1 0+1 0+3 X 

Seminář z přírodovědných předmětů X 0+1 0+1 0+1 0+3 X 

Umění a kultura         10+6 10 

Výtvarná výchova 2 2 1 1 6 0 

Hudební výchova 1 1 1 1 4 0 

Sborový zpěv X 0+2 0+2 0+2 0+6 X 

Člověk a zdraví         10+1 10 

Výchova ke zdraví 1 1 0+1 X 2+1 0 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 0 

Člověk a svět práce         3+1 3 

Praktické činnosti 0+1 1 1 1 3+1 0 

CELKEM ZÁKLADNÍ  26 23 24 25 98 98 

CELKEM DISPONIBILNÍ  4 7 7 6 24 24 

CELKEM V RO ČNÍKU  30 30 31 31 122 122 
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4. Učební osnovy 

4.1. Jazyk a jazyková komunikace 

4.1.1. Český jazyk a literatura - charakteristika 

Kvalita osvojení a užívání mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě je 
základním znakem úrovně všeobecné vzdělanosti žáků základní školy, nástrojem funkčního 
dorozumívání i nástrojem jejich integrace do lidských společenství. Otevírá žákům svět 
vyjádřený verbálními prostředky a umožňuje jim komunikaci s kulturními výtvory a 
hodnotami. Jazykový rozvoj žáků probíhá paralelně a ve vzájemné podmíněnosti s jejich 
rozumovým a emocionálním zráním. Prostřednictvím jazykové a literární výchovy získává 
žák schopnost vyjadřovat své myšlenky a city, vžívat se do myšlení a cítění druhých lidí. 
Získává prostředky k tomu, aby chápal význam nejdůležitějších literárních výtvorů v historii 
národní a evropské kultury a mohl se orientovat v různých formách slovesné produkce 
současnosti.  

Ovládnutí jazykových prostředků češtiny je i základním předpokladem úspěšného 
vzdělávání v dalších oblastech, zejména při osvojování cizích jazyků.  

Ve své jazykové části se výuka zaměřuje především na to, aby 
•  si žáci v žádoucí míře kvality, trvalosti a správnosti osvojili techniku čtení a psaní a 
prokazovali ji ve  
škole i mimo školu; 
•  se naučili souvisle vyjadřovat a dovedli správně a kultivovaně používat mateřský jazyk v 
běžných  
situacích; 
•  získali pro život významné dovednosti, spojené s mnohostrannou komunikací člověka v 
moderní společnosti (ústní a písemné způsoby vyjadřování ve vztahu k odlišným adresátům, 
schopnost vyjadřovat vlastní názory, vystupovat před lidmi ap.);  
•  poznávali bohatost českého jazyka, jeho slovní zásoby a v praxi dovedli používat 
elementární pravidla stylistiky;  
•  si osvojili podstatné poznatky ze systému českého jazyka a prakticky ovládli základy 
českého pravopisu;  

V literárněvýchovné části směřuje výuka k tomu, aby 
•  se žáci, přiměřeně svému věku, naučili s porozuměním číst a interpretovat přístupné texty z 
literatury minulosti i současnosti a postupně si vytvářeli základní čtenářské dovednosti a 
návyky;  
•  získali elementární a použitelné literárněvědné poznatky, důležité pro pochopení čteného 
textu, pro jeho rozbor a hodnocení;  
•  se seznámili s nejdůležitějšími literárními žánry a formami a dovedli rozlišovat hodnotnou 
literaturu od literatury konzumní a manipulační;  
•  se na základě četby a dalších činností utvářel jejich čtenářský vkus a trvalý zájem o četbu;  
•  chápali funkci divadla, filmu,televize a ostatních médií, naučili se orientovat v jejich 
mnohostranné nabídce z hlediska kvality a významu pro vlastní život.  

Významnou funkci literární výchovy je prostřednictvím četby podporovat emocionální 
zrání žáků a na příkladech jim ozřejmovat životní a mravní hodnoty, které ovlivňují způsoby 
jednání a rozhodování lidí. Tím se jim otvírá i cesta k sebepoznání a k pozitivním životním 
motivacím. Pěstuje u žáků smysl pro krásu jazykového výrazu a uměleckého obrazu 
skutečnosti, probouzí v nich city lidské solidarity a spoluúčasti. 
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1. ROČNÍK - DOTACE: 8+1, POVINNÝ 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

KOMUNIKA ČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA  

výstupy učivo 

Komunikační a slohová výchova 
•  činnosti a přípravné cviky pro uvolňování 
ruky k psaní a kresebné cviky velkých tvarů;  
•  základní hygienické návyky: sezení, držení 
tužky, umístění sešitu a jeho sklon, hygiena 
zraku;  
•  zacházení s grafickým materiálem;  
•  psaní jednotlivých prvků písmen a číslic 
(čáry, oblouky, zátrhy, ovály, kličky, 
vlnovky);  
•  orientace v liniatuře, individuální použití 
pomocné literatury;  
•  kvalitní znaky písma;  
•  poznávání psaní a osvojování písmen, 
slabik, slov;  
•  psaní krátkých slov a jednoduchých vět;  
•  opisuje podle předlohy, přepisování, diktát, 
autodiktát;  
•  píše velká počáteční písmena vlastních 
jmen a prvního slova věty;  
•  vytváří se základy rukopisu: čitelnost, 
úhlednost a celková úprava písemného 
projevu  
•  rozlišuje zrakem tvary stejné a odlišné, 
určuje pravou a levou stranu, dokáže se 
orientovat prakticky v pojmech nahoře - dole, 
vzadu - vpředu, před - za, nad - pod ap.  
•  vědomě začíná větu velkým písmenem a 
končí diakritickým znaménkem  
Vyjadřovací schopnosti 
•  dokáže tvořit smysluplné věty  
•  dokáže dramatizovat jednoduchý text  
•  dokáže vyprávět pohádky a příběhy podle 
obrázkové osnovy  
•  naučí se zpaměti básničku (min.4 verše)  
•  dokáže recitovat básničku  

Psaní 
•  činnosti a přípravné cviky pro uvolňování 
ruky k psaní a kresebné cviky velkých tvarů;  
•  základní hygienické návyky: sezení, držení 
tužky, umístění sešitu a jeho sklon, hygiena 
zraku;  
•  zacházení s grafickým materiálem;  
•  psaní jednotlivých prvků písmen a číslic 
(čáry, oblouky, zátrhy, ovály, kličky, 
vlnovky);  
•  orientace v liniatuře, individuální použití 
pomocné literatury;  
•  kvalitní znaky písma;  
•  poznávání psaní a osvojování písmen, 
slabik, slov;  
•  psaní krátkých slov a jednoduchých vět;  
•  opisování podle předlohy, přepisování, 
diktát, autodiktát;  
•  psaní velkých počátečních písmen vlastních 
jmen a prvního slova věty;  
•  vytváření základů rukopisu: čitelnost, 
úhlednost a celková úprava písemného 
projevu  
Vyjadřovací schopnosti 
•  tvorba jednoduchých vět  
•  vyprávění pohádek  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
VV (1. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti 
přesahy z: 
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VV (1. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, HV (1. ročník): Hudební nauka, VV (1. 
ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti 

ČTENÍ A LITERÁRNÍ VÝCHOVA  

výstupy učivo 

Čtení a literární výchova 
Písmena a hlásky 
•  užívá jednotlivá písmena tiskací a psací, 
malá a velká  
•  správně přečte, vysloví a napíše jednotlivá 
písmena  
•  určí hlásku na začátku a konci slova, 
postupně vyjmenuje všechny hlásky ve slově.  
Naopak dokáže z hlásek sestavit slovo. 
•  rozlišuje délku samohlásek  
Čtení 
•  čte slabiky, slova  
•  tvoří jednoduché věty  
•  hlasitě čte jednoduché věty se správnou 
intonací  
- čte velkou tiskací abecedu.. Rozpozná 
pojem stránka, řádek, článek, písmeno, slovo, 
věta.  
•  přečte slabiky di -dy, ti - ty, ni -ny a slabiky 
dě - tě - ně - bě - pě - vě -mě.  
•  porozumí přečtené větě, dokáže ji 
zopakovat  
•  plynule čte jednoduchý text s 
porozuměním;  
•  recituje kratší básnický text;  
•  používá některá rozpočitadla, říkanky;  
•  orientuje se v textu slabikáře, čítanky aj. 
textu pro děti;  
•  postřehne ilustrace literárních děl pro děti;  
•  je seznámen s některým dětským 
časopisem  

Písmena a hlásky 
•  věta, slovo, slabika, hláska  
•  písmeno malé,velké, tištěné,psané;  
•  tečka,čárka, dvojtečka,otazník, vykřičník, 
pomlčka,  
Učíme se číst 
•  výcvik čtení - přípravná část sluchová a 
zraková, správné čtení slabik a uvědomělé 
čtení snadných slov a krátkých vět se 
zřetelnou spisovnou výslovností;  
•  hlasité čtení ukázek ze Slabikáře, čítanek a 
časopisů  
Pracujeme s literárním textem 
•  poslech literárních textů pro děti a mládež;  
•  rozpočítávadla, hádanky, říkadla, přísloví;  
•  básně pro děti o dětech;  
•  přednes říkadel, krátkých básní;  
•  vyprávění, pohádka  
Povídáme si nad literárním textem, nad 
knihou 
•  co rádi posloucháme, co rádi čteme;  
•  poznáváme postavy pohádky a 
seznamujeme se s postavami povídky ze 
života dětí;  
•  hodnotíme vlastnosti postav;  
•  vyjadřujeme své pocity z četby  
Seznamujeme se se základy literatury 
•  učíme se porozumět pojmům a výrazům při 
praktické činnosti: říkadla, rozpočitadla, 
hádanka, pohádka, báseň, loutkové 
divadlo,maňáskové divadlo, spisovatel, kniha, 
časopis ,ilustrace  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Prv (1. ročník): Člověk mezi lidmi, Prv (1. ročník): Život v přírodě, ochrana přírody, HV (1. 
ročník): Hlasová výchova 
přesahy z: 
VV (1. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, HV (1. ročník): Hlasová výchova, VV (1. 
ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti 
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2. ROČNÍK - DOTACE: 8+2, POVINNÝ 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

JAZYKOVÁ VÝCHOVA  

výstupy učivo 

Jazyková výchova 
Hlásky 
•  rozlišuje, dělí a umí vyjmenovat 
samohlásky (krátké, dlouhé), 
souhlásky(měkké, tvrdé, obojetné),  
•  užívá slabikotvorné souhlásky  
•  požívá gramatiku měkkých a tvrdých 
souhlásek  
Slabiky 
•  rozdělí slova na slabiky  
•  rozdělí slovo na konci řádku  
•  rozlišuje zvukovou a psanou podobu slabik 
dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě,  
Slova 
•  tvoří ze slov smysluplné věty  
•  rozlišuje obecná a vlastní jména osob a 
zvířat  
•  pozná párové souhlásky – spodobu na 
konci slov  
•  rozlišuje slovo protikladné, 
souznačné(synonymum), nadřazené a 
podřazené  
•  pozná podstatné jméno, přídavné jméno, 
sloveso a předložku,  
•  píše předložky samostatně  
•  používá abecedu a řadí slova podle abecedy  
Věty 
•  pozná konec věty a začátek věty následující  
•  začíná větu velkým písmenem  
•  určí počet slov ve větě  
•  rozlišuje druhy vět – oznamovací, tázací, 
rozkazovací, přací  
•  správně aplikuje interpunkční znaménka  
•  řadí věty v textu  
•  sestaví nabídnutých slov větu  
Vyjadřovací schopnosti 
•  rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk  
•  spisovně se vyjadřuje ve větách  
•  vyjádří svůj názor, pocity  
•  podle obrázkové osnovy vypráví děj  
•  naslouchá druhému  

Hlásky  
- samohlásky, souhlásky 
Slabiky  
Slova 
-skládání slov do vět 
-obecná a vlastní jména 
-párové souhlásky 
-slovní význam 
-slovní druhy 
-abeceda 
Věty  
- větypodle postoje mluvčího  
- druhy vět 
- slovosled ve větě 
- pořadí vět v textu 
Vyjadřovací schopnosti 
- spisovná a nespisovná slova 
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pokrytí průřezových témat 

 

KOMUNIKA ČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA  

výstupy učivo 

Komunikační a slohová výchova 
Základní formy společenského styku 
•  rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk  
•  spisovně se vyjadřuje ve větách  
•  vyjádří svůj názor, pocity  
•  podle obrázkové osnovy vypráví děj  
•  naslouchá druhému  

Základy společenského styku 
- krátké sdělení 
- vypravování 
- jednoduchý popis 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Prv (2. ročník): Člověk, Prv (2. ročník): Život v přírodě, ochrana přírody 
přesahy z: 
VV (2. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (2. ročník): Užité práce dekorativní a 
prostorové, VV (2. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, HV (2. ročník): Hudební 
nauka 

ČTENÍ A LITERÁRNÍ VÝCHOVA  

výstupy učivo 

Čtení a literární výchova 
•  čte plynule s porozuměním jednoduché 
texty nahlas i potichu  
•  dbá na správnou intonaci  
•  naslouchá přednesu  
•  rozlišuje poezii a prózu  
•  dokáže přečtený text vyprávět  
•  naučí se zpaměti básničku  
•  dokáže básničku recitovat  
•  orientovat se v textu čítanky a jiném textu 
pro děti;  
•  postřehne spojitost textu s ilustrací  

Učíme se číst 
•  plynulé čtení jednoduchých vět;  
•  užívání správného slovního přízvuku;  
•  uplatnění přirozené intonace;  
•  hlasité a tiché čtení s porozuměním  
Pracujeme s literárním textem 
•  poslech četby poezie a prózy;  
•  spojování obsahu textu s ilustrací;  
•  vyprávění pohádek a povídek o dětech;  
•  přednes básní;  
•  řešení hádanek a slovních hříček;  
•  dramatizace pohádky nebo povídky  
Povídáme si nad literárním textem, nad 
knihou 
•  co rádi čteme, orientujeme se v pohádkách;  
•  seznamujeme se s knihami o přírodě a 
věcech;  
•  doporučujeme knihu spolužákovi;  
Seznamujeme se se základy literatury 
•  poezie: báseň, verš, rým, rytmus, přízvuk, 
přednes (recitace);  
•  próza: vyprávění, vypravěč, příběh, děj;  
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•  divadlo: jeviště, herec, divák, maňásky, 
loutky;  
•  výtvarný doprovod - ilustrace, ilustrátor  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Prv (2. ročník): Moje rodina, Prv (2. ročník): Člověk, Prv (2. ročník): Lidé a čas, Prv (2. 
ročník): Člověk a zdraví, Prv (2. ročník): Věci a činnosti kolem nás, VV (2. ročník): Výtvarné 
vyjádření skutečnosti 
přesahy z: 
VV (2. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (2. ročník): Užité práce dekorativní a 
prostorové, VV (2. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, HV (2. ročník): Hlasová 
výchova 

3. ROČNÍK - DOTACE: 7+2, POVINNÝ 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

JAZYKOVÁ VÝCHOVA  

výstupy učivo 

Jazyková výchova 
Vyjmenovaná slova 
•  ovládá obojetné souhlásky  
•  ovládá vyjmenovaná slova a jejich pravopis  
Znělé a neznělé souhlásky 
•  rozpozná znělé a neznělé souhlásky uvnitř 
slova  
•  osvojuje si pravopis znělých a neznělých 
souhlásek  
Slovní druhy 
•  vyjmenuje slovní druhy a určit, které jsou 
ohebné a které neohebné  
Podstatná jména 
•  pozná podstatné jméno  
•  určí rod, číslo, pád podstatného jména  
•  rozlišuje názvy osob, zvířat, měst, vesnic, 
hor, řek, států a správně je píše  
Slovesa 
•  pozná sloveso  
•  určí osobu, číslo a čas sloves  
Ostatní slovní druhy 
•  určí slovní druhy – předložky a spojky  
•  pozná předložky a umí je napsat s 
podstatným jménem  
•  pozná ostatní slovní druhy(kromě zájmen a 
příslovcí)  

Vyjmenovaná slova 
Znělé a neznělé souhlásky 
Slovní druhy 
Podstatná jména 
Slovesa 
Ostatní slovní druhy 
Slovo 
-slovní význam 
-slovní přízvuk 
Věta a souvětí 
•  seznamování se se základními skladebními 
dvojicemi  
Abeceda 
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Slovo 
Slovní význam 
•  třídí slova podle významu, rozlišuje slova 
nadřazená, podřazená, synonyma, antonyma,  
•  používá je ve větě  
Slovní přízvuk 
•  správně klade slovní přízvuk  
Věta a souvětí 
•  určuje počet vět v souvětí  
•  spojuje věty pomocí spojovacích výrazů 
(spojky, čárky)  
•  doplňuje souvětí  
Abeceda 
•  ovládá celou abecedu  
•  řadí slova podle abecedy  

pokrytí průřezových témat 

 

KOMUNIKA ČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA  

výstupy učivo 

Komunikační a slohová výchova 
Vyjadřovací schpnosti 
Vypravování 
•  orientuje se v textu slyšeném i čteném  
•  vypravuje podle osnovy  
•  sestavuje nadpis  
•  využívá jednoduché osnovy  
Popis 
•  věrohodně popíše předmět  
•  telefonuje  
Společenský jazyk a jeho formy 
•  ovládá kladení otázek  
•  pomocí vhodných výrazů napíše pohled, 
dopis  
•  žádá o informaci a umí podat stručnou 
informaci  
•  napíše adresu, přání, pozdrav na pohlednici  
Psaní 
•  dbá na úpravu v sešitech  
•  provádí kontrolu vlastního projevu  
•  při psaní dopisu dbá na úpravu, vzhled 
dopisu  

Vyjadřovací schopnosti 
-vypravování 
-popis 
-společenský jazyk a jeho formy 
Psaní 
•  upevňování správných tvarů písmen a číslic 
v souladu s normou psaní;  
•  odstraňování individuálních nedostatků v 
kvalitativních i kvantitativních znacích písma;  
•  automatizace psacího pohybu, dodržování 
hygienických návyků správného psaní;  
•  osobitý rukopis - plynulý, rychlý, úhledný 
projev;  
•  kontrola vlastního projevu;  
•  římské číslice - čtení a psaní;  
•  užití v praxi - letopočty;  
•  celková úprava písemného projevu v sešitě, 
zápisky, pracovní poznámky;  
•  seznámování se s informačními 
technologiemi  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
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Prv (3. ročník): Život v přírodě, Prv (3. ročník): Člověk, Prv (3. ročník): Návykové látky a 
zdraví 
přesahy z: 
VV (3. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (3. ročník): Užité práce dekorativní a 
prostorové, VV (3. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, HV (3. ročník): Hlasová 
výchova, Prv (3. ročník): Návykové látky a zdraví 

ČTENÍ A LITERÁRNÍ VÝCHOVA  

výstupy učivo 

Čtení a literární výchova 
•  zdokonaluje se v plynulém a výrazném 
čtení  
•  čte potichu i předčítat nahlas  
•  orientuje se v textu  
•  orientuje se v knize  
•  využívá četbu jako zdroj poznatků  
•  čte s porozuměním  
•  reprodukuje text  
•  domýšlí příběhy;  
•  vyjadřuje svůj postoj k přečtenému textu;  
•  pochopí četbu jako zdroj informací o světě 
i o sobě  

Učíme se číst 
•  plynulé čtení souvětí a vět, členění textu a 
větného přízvuku;  
•  rychlé tiché čtení;  
•  hlasité čtení, předčítání;  
•  četba uměleckých, populárních a 
naukových textů s důrazem na upevňování 
čtenářských dovedností a návyků  
Pracujeme s literárním textem 
•  vyprávění pohádky nebo povídky;  
•  přednes básně nebo úryvku prózy;  
•  dramatizace pohádky, povídky nebo básně 
s dějem;  
•  pověsti místní, regionální  
Povídáme si nad literárním textem, nad 
knihou 
•  knížka, kterou máme rádi;  
•  hledáme podstatu příběhu a jeho smysl;  
•  charakterizujeme literární postavy;  
•  líčíme atmosféru příběhu;  
•  vyjadřujeme své postoje ke knize;  
•  myšlenky, které se nám líbí;  
•  knihy do knihovničky;  
Seznamujeme se se základy literatury 
•  poezie: báseň s dějem; přirovnání, 
zosobnění;  
•  próza: pověst, povídka, postava, děj, 
prostředí;  
•  divadlo: dějství (jednání), herec;  
•  literatura umělecká a věcná;  
•  skutečnost a její umělecké vyjádření, autor 
a jeho fantazie;  
•  výtvarný doprovod: ilustrace, ilustrátor  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Prv (3. ročník): Život v přírodě, Prv (3. ročník): Člověk, VV (3. ročník): Výtvarné vyjádření 
skutečnosti 
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přesahy z: 
VV (3. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (3. ročník): Užité práce dekorativní a 
prostorové, VV (3. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, HV (3. ročník): Hlasová 
výchova, HV (3. ročník): Hudební nauka 

4. ROČNÍK - DOTACE: 6+1, POVINNÝ 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

JAZYKOVÁ VÝCHOVA  

výstupy učivo 

Jazyková výchova 
Mateřský jazyk 
•  seznámí se s jazykem jako s prostředkem 
komunikace  
Věta, souvětí 
- rozliší větu jednoduchou a souvětí 
•  určí základní skladební dvojice ve větě 
jednuduché  
•  seznámí se s pravidlem shody přísudku s 
podmětem  
•  z vět jednoduchých vytvoří souvětí  
Slovo 
•  rozlišuje slova jednoznačná, mnohoznačná, 
synonyma, opozita, slova citově zabarvená  
•  umí užívat slova spisovná, výstižná, slova 
citově zabarvená  
•  rozlišuje slova ohebná a neohebná  
Stavba slova 
•  rozlišuje předpony a předložky a správně je 
píše  
•  určí slovní základ (předpona, kořen, 
přípona)  
Podstatná jména 
•  ovládá vzory podstatných jmen  
•  určí rod, číslo, pád a vzor  
•  skloňuje podstatná jména podle vzorů  
•  píše správně zaměpisné názvy  
Slovesa 
•  pozná zvratná slovesa, infinitiv  
•  určí osobu, číslo, čas  
•  časuje slovesa v času přítomném, minulém, 
budoucím  
Abeceda 
•  vyhledává v abecedním seznamu (rejstřík, 
slovník, telef. seznam)  

•  mateřský jazyk  
•  věta a souvětí  
•  slovo  
•  stavba slova  
•  podstatná jména  
•  slovesa  
•  abeceda  
•  skupiny bě- bje, pě- pje, vě- vje, mě - mně  
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Skupiny bě - bje, pě - pje, vě - vje, mě - mně 
•  správně píše skupiny bě - bje, pě - pje, vě - 
vje, mě - mně  
Vyjadřovací schopnosti 
•  vypravuje podle osnovy  
•  popíše jednoduchou věc  
•  při vypravování a popisu užívá slova 
výstižná, spisovná, citově zabarvená  
•  kultivovaně se dorozumívá ve škole i mimo 
školu  
•  vyjádří se v běžných situacích  
•  ovládá jednoduchou grafickou úpravu textu  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (4. ročník): Jazyková výchova, Vl (4. ročník): Místo, v němž žijeme, HV (4. ročník): 
Hlasová výchova 
přesahy z: 
Ikt (4. ročník): Aplikace OS Windows, Čjl (4. ročník): Jazyková výchova 

KOMUNIKA ČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA  

výstupy učivo 

Komunikační a slohová výchova 
Vyjadřovací schopnosti 
•  vypravuje podle osnovy  
•  popíše jednoduchou věc  
•  při vypravování a popisu užívá slova 
výstižná, spisovná, citově zabarvená  
•  kultivovaně se dorozumívá ve škole i mimo 
školu  
•  vyjadřuje se v běžných situacích  
•  ovládá jednoduchou grafickou úpravu textu  

Vyjadřovací schopnosti 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Přv (4. ročník): Životní podmínky rostlin a živočichů a stavba jejich těl, Přv (4. ročník): 
Rostliny a živočichové v přírodě a péči člověka, Přv (4. ročník): Neživá příroda, Vl (4. 
ročník): Místo, v němž žijeme, VV (4. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí 
přesahy z: 
VV (4. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (4. ročník): Užité práce dekorativní a 
prostorové, VV (4. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, Ikt (4. ročník): Prvotní 
seznámení s počítačem, Ikt (4. ročník): Ovládání počítače, Ikt (4. ročník): Aplikace OS 
Windows 

ČTENÍ A LITERÁRNÍ VÝCHOVA  

výstupy učivo 
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Čtení a literární výchova 
Čtení 
•  čte nahlas i potichu  
•  rozumí přiměřeně náročnému textu a umí 
ho reprodukovat  
•  odliší podstatné a okrajové informace  
•  dokáže si vybrat četbu podle svého zájmu a 
udělat zápis do deníku  
Literární výchova 
•  seznámení se s autory dětských knih  
•  spisovetelé a básníci - B. Němcová, K. J. 
Erben, J. Seifert, F. Halas, Z. Krubel, M. 
Macourek, H. Ch. Andersen, A. Lindgrenová, 
R. Kipling  

Čtení 
Literární výchova 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Přv (4. ročník): Životní podmínky rostlin a živočichů a stavba jejich těl, Vl (4. ročník): Naše 
vlast, HV (4. ročník): Hlasová výchova 
přesahy z: 
VV (4. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (4. ročník): Užité práce dekorativní a 
prostorové, VV (4. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, Vl (4. ročník): Místo, v němž 
žijeme, Vl (4. ročník): Naše vlast, Ikt (4. ročník): Prvotní seznámení s počítačem, Ikt (4. 
ročník): Osobní nastavení počítače, HV (4. ročník): Hlasová výchova, HV (4. ročník): 
Hudební nauka 

5. ROČNÍK - DOTACE: 6+1, POVINNÝ 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

KOMUNIKA ČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA  

výstupy učivo 

Komunikační a slohová výchova 
Děti vnímají nejen hlavní linii příběhu, ale i 
psychologii postav, obecnější významy a 
souvislosti. Děti hledají detaily pro doplnění 
celku, chápou význam nedějových míst pro 
doplnění děje, pro hodnocení činů a postojů 
postav, pochopení atmosféry příběhu, 
souvislostí, příčin ap. Fantazijně dotvářejí 
podněty z textu a spoluprožívají to, o čem 
čtou. Učí se rekonstruovat zobrazený děj.  
Žák by měl umět najít hlavní myšlenku textu, 
pořizovat si výpisky a výtahy, sestavit dopis 
úředního i soukromého charakteru, 
zpracovávat jednoduchý pracovní postup 

Reprodukce jednoduchých textů. 
Vytváření psaných i mluvených textů pro 
veřejnost.  
Vypravování. 
Popis předmětu, děje, pracovního postupu. 
Dopis. 
Telegram. 
Tiskopisy.  
Písemné formy společenského styku: 
•  psaní adres, pohlednic, blahopřání, 
korespondenční lístek atd.  
•  výpisky, zápisy z učebního textu  
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(sestavit ho a řídit se podle něj). 
Z pořízených zápisků dětí podávají ucelené 
informace - vysvětlují spolužákům, popisují 
akce i situace. 
Žák se umí kulturně písemně vyjadřovat 
(účelnost, stručnost, čitelnost textu). 
Žák zná písemné formy společenského styku. 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Czj (5. ročník): Skladba, Czj (5. ročník): Tvarosloví, M (5. ročník): Rovinné obrazce a tělesa, 
M (5. ročník): Tabulky, grafy a diagramy, Ikt (5. ročník): Internet, email, Ikt (5. ročník): 
Tvorba dokumentů, Přv (5. ročník): Země ve vesmíru, Přv (5. ročník): Rozmanitost podmínek 
života na Zemi, Přv (5. ročník): Člověk, jeho životní podmínky a vztahy k prostředí, Vl (5. 
ročník): Česká republika, Evropa, svět, Vl (5. ročník): Obrazy z českých dějin, VV (5. 
ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (5. ročník): Užité práce dekorativní a prostorové, 
VV (5. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, TV (5. ročník): Učební plán, Pč (5. 
ročník): Příprava pokrmů 
přesahy z: 
Czj (5. ročník): Skladba, Ikt (5. ročník): Textový editor MS Office, Ikt (5. ročník): Internet, 
email, Ikt (5. ročník): Tvorba dokumentů, Czj (5. ročník): Tvarosloví, HV (5. ročník): 
Hlasová výchova 

ČTENÍ A LITERÁRNÍ VÝCHOVA  

výstupy učivo 

Čtení a literární výchova 
Tiché čtení zvládají s jistotou, hlasitou četbu 
zvládají plynule, neuniká jim obsah 
přečteného. Vystihnou jádro sdělení, pozorně 
vnímají podrobnosti a hledají jejich význam v 
celku.  
Děti hledají pozadí události, skryté motivy 
činů a postojů. 
Děti si uvědomují odlišnost od reklamního 
šotu, comicsu, dobrodružné četby, četby pro 
napětí nebo pro zasmání, pro věcnou 
informaci, pro ucelený prožitek. 
Děti soustavněji sledují rozdílné typy zážitků, 
začínají vnímat autorský podíl na textu a jeho 
nápadné vývojové proměny v bájích a 
mýtech, pohádkách lidových i moderních, 
pověstech a různých podobách bajek. 
Ústní vyprávění i jeho zápis, uspořádání části 
vyprávění, tvorba vlastních psaných textů.  
Ve vlastních pohádkách, povídkách, 
dopisech, zprávách. Přihlížejí k uplatnění 
textu v existujících příležitostech.  

Čtení hlasité, tiché a výrazné. 
Studijní čtení naukových textů. 
Hlubší poznání rozdílů v pojetí a v 
uměleckém zpracování mezi texty různých 
typů. 
Počátek chápání rozvrstvenosti literatury 
(poezie, próza, drama). 
Vyprávění. 
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pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Czj (5. ročník): Skladba, Czj (5. ročník): Tvarosloví, Ikt (5. ročník): Textový editor MS 
Office, Ikt (5. ročník): Internet, email, Přv (5. ročník): Třídění organismů, Přv (5. ročník): 
Země ve vesmíru, Přv (5. ročník): Rozmanitost podmínek života na Zemi, Přv (5. ročník): 
Člověk, jeho životní podmínky a vztahy k prostředí, Vl (5. ročník): Česká republika, Evropa, 
svět, Vl (5. ročník): Obrazy z českých dějin, VV (5. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, 
VV (5. ročník): Užité práce dekorativní a prostorové, VV (5. ročník): Výtvarné umění a 
životní prostředí, Pč (5. ročník): Příprava pokrmů 
přesahy z: 
HV (5. ročník): Hudební nauka 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA  

výstupy učivo 

Jazyková výchova 
Obecné poučení o jazyce 
Děti si průběžně osvojují jazyk jako nástroj 
dorozumívání a vytvářejí si k němu pozitivní 
vztah. 
Stavba slova a pravopis 
Děti jsou schopny vyznačit slovotvorné 
základy a určit kořen, předponu a příponu 
slova; dokáží doplnit předpony podle 
smyslu,chápou jejich základní význam, 
odůvodňují pravopis s přihlédnutím ke 
způsobu tvoření slov 
Tvarosloví 
Děti určují mluvnické kategorie podstatných 
jmen a sloves. Rozlišují druhy a koncovky 
přídavných jmen, druhy zájmen a číslovek. 
Dokáží nahrazovat podstatná a přídavná 
jména zájmeny.  
Skladba 
Děti rozpoznávájí větu jednoduchou holou a 
rozvitou, vyhledávají různé druhy podmětů 
(vyjádřený, nevyjádřený a několikanásobný); 
osvojují si shodu přísudku s podmětem. 
Děti umí spojovat věty jednoduché v souvětí s 
použitím vhodných spojovacích výrazů. 

Obecné poučení o jazyce 
•  národní jazyk jako prostředek 
dorozumívání  
Stavba slova a pravopis 
•  slova příbuzná  
•  předpona, kořen, přípona  
•  zdvojené souhlásky  
•  předpony s-z-vz  
•  skupiny bě- bje, pě- pje, vě- vje, mě - mně  
•  pravopis i/y po obojetných souhláskách 
(mimo koncovku)  
Tvarosloví 
•  slovní druhy  
•  podstatná jména  
•  mluvnické kategorie podstatných jmen  
•  přídavná jména  
•  druhy přídavných jmen  
•  skloňování přídavných jmen  
•  zájmena  
•  druhy zájmen a jejich skloňování  
•  číslovky  
•  druhy číslovek a jejich skloňování  
•  slovesa  
•  časování sloves a jejich tvary  
Skladba 
•  věta a skladební dvojice  
•  podmět a přísudek  
•  shoda přísudku s podmětem  
•  souvětí  
•  řeč přímá a nepřímá  

pokrytí průřezových témat 
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přesahy do: 
Czj (5. ročník): Skladba, Czj (5. ročník): Tvarosloví, Ikt (5. ročník): Internet, email, Ikt (5. 
ročník): Tvorba dokumentů, Přv (5. ročník): Třídění organismů, Přv (5. ročník): Země ve 
vesmíru, Přv (5. ročník): Rozmanitost podmínek života na Zemi, Přv (5. ročník): Člověk, jeho 
životní podmínky a vztahy k prostředí, Vl (5. ročník): Česká republika, Evropa, svět, Vl (5. 
ročník): Obrazy z českých dějin, VV (5. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (5. 
ročník): Užité práce dekorativní a prostorové, VV (5. ročník): Výtvarné umění a životní 
prostředí, Pč (5. ročník): Příprava pokrmů 
přesahy z: 
Ikt (5. ročník): Tabulkový procesor MS Office, Ikt (5. ročník): Internet, email, Ikt (5. ročník): 
Tvorba dokumentů 

6. ROČNÍK - DOTACE: 4+1, POVINNÝ 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

JAZYKOVÁ VÝCHOVA  

výstupy učivo 

Jazyková výchova 
Obecné poučení o jazyce, zvuková stránka 
jazyka: 
•  rozliší spisovný a nespisovný jazykový 
projev  
•  používá základní jazykové příručky  
Pravopis: 
•  ovládá pravopisné jevy lexikální a 
morfologické  
Tvarosloví: 
•  určuje slovní druhy  
•  užívá abstraktní typy podstatných jmen, 
sjednotlivé slovní druhy, další typy vlastních 
jmen  
•  rozpozná druhy přídavných, užívá 
jmenných tvarů přídavných jmen bez 
pravopisných potíží  
•  skloňuje zájmena a nezaměňuje jejich tvary  
•  vhodně používá slovesné tvary  
Skladba: 
•  rozpozná vztah mezi základními větnými 
členy  
•  určuje rozvíjející větné členy  
•  rozpozná větu jednoduchou a souvětí, 
spojuje věty spojovacími výrazy  

Obecné poučení o jazyce: 
•  rozvrstvení národního jazyka  
•  nářečí  
•  obecná čeština  
•  jazykové příručky  
•  spisovný a nespisovný jazyk  
Zvuková stránka jazyka: 
•  spisovná a nespisovná výslovnost  
•  opakování o hláskách  
•  čtení zdvojených souhlásek  
•  používání pauzy, důrazů, tempa, přízvuku  
Pravopis: 
•  pravopis v průběhu celého roku  
•  pravopis lexikální a morfologický  
•  pravopis koncovek přídavných jmen  
•  shoda podmětu s přísudkem  
Tvarosloví: 
•  slovní druhy  
•  druhy podstatných jmen: konkrétní, 
abstraktní, pomnožná, hromadná, látková, 
obecná a vlastní  
•  jména osobní a místní – skloňování jmen v 
regionu  
•  druhy přídavných jmen: měkká, tvrdá, 
přivlastňovací  
•  stupňování přídavných jmen  
•  zájmena – vyhledávání, určování a 
skloňování zájmen (ukazovacích a 
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přivlastňovacích – orientačně)  
•  slovesa – tvary podmiňovacího způsobu 
přítomného a minulého  
Skladba: 
•  základní větné členy  
•  rozvíjející větné členy  
•  věta jednoduchá, souvětí  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Př (6. ročník): Praktické poznávání přírody, Z (6. ročník): Přírodní složky a oblasti Země, Z 
(6. ročník): Zeměpis světadílů a oceánů 
přesahy z: 
F (6. ročník): Vlastnosti látek a těles, Ikt (6. ročník): Textový editor MS WORD, Ikt (6. 
ročník): Tabulkový procesor MS EXCEL, Ikt (6. ročník): Internet, Vkz (6. ročník): Můj 
pracovní den, D (6. ročník): Pravěk, D (6. ročník): Starověk, D (6. ročník): Starověké Řecko, 
D (6. ročník): Starověký Řím, It (8. ročník): Textové editory 

KOMUNIKA ČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA  

výstupy učivo 

Komunikační a slohová výchova 
Vypravování:  
•  dokáže odlišit a použít přímou a nepřímou 
řeč  
•  sestaví osnovu heslovitě i pomocí vět  
Popis: 
•  zpracuje jednoduchý pracovní postup  
Zpráva a oznámení: 
•  bezpečně odliší zprávu od oznámení  
Výpisky a výtah: 
•  rozezná odborný text, najde hlavní 
myšlenku textu, pořizuje si potřebné výpisky, 
výtahy  
Korespondence: 
•  nastylizuje dopis soukromého i úředního 
charakteru  
•  užívá základní principy skladby  

Vypravování: 
•  časová posloupnost  
•  osnova vypravování  
Popis: 
•  popis a jeho funkce  
•  zpracování popisu  
•  význam pracovního postupu  
Zpráva a oznámení: 
•  sestavování zpráv a oznámení  
Výpisky a výtah: 
•  výpisky ze snadného odborného textu  
•  výtah z odborného článku  
Korespondence: 
•  dopis – osobní a úřední; psaní dopisů 
různým adresátům  
•  pohled, vzkaz, e-mail  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
D (6. ročník): Pravěk, D (6. ročník): Starověk, D (6. ročník): Starověké Řecko, D (6. ročník): 
Starověký Řím, Př (6. ročník): Mikroskopické pozorování, Z (6. ročník): Přírodní složky a 
oblasti Země, Pč (6. ročník): Využití digitálních technologií, Pč (6. ročník): Pěstitelské práce 
a chovatelství 
přesahy z: 
Ikt (6. ročník): Textový editor MS WORD, Ikt (6. ročník): Program POWER POINT, Ikt (6. 
ročník): Internet, Czj (6. ročník): Skladba, Czj (6. ročník): Tvarosloví, HV (6. ročník): 
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Hlasová výchova, Pč (6. ročník): Využití digitálních technologií, D (6. ročník): Úvod do 
vyučování dějepisu, D (6. ročník): Pravěk, D (6. ročník): Starověk, D (6. ročník): Starověké 
Řecko, D (6. ročník): Starověký Řím, VV (6. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (6. 
ročník): Užité práce dekorativní a prostorové, VV (6. ročník): Výtvarné umění a životní 
prostředí, It (8. ročník): Textové editory 

L ITERÁRNÍ VÝCHOVA  

výstupy učivo 

Literární výchova 
•  rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších  
•  přednáší zpaměti literární texty přiměřené 
věku  
•  zvládá dramatizaci jednoduchého textu  
•  vyjádří své pocity z přečteného textu  
•  podle svých schopností volně reprodukuje 
text, případně tvoří vlastní literární text na 
dané téma  

•  řecké eposy, řecké báje a pověsti, římské 
báje  
•  lidová slovesnost (hádanky, říkadla, 
rozpočitadla, slovní hříčky …)  
•  pohádky  
•  poezie a próza s tématem Vánoc (Bible)  
•  příběhy odvahy a dobrodružství  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
D (6. ročník): Starověké Řecko, D (6. ročník): Starověký Řím, Ch (9. ročník): Mimořádné 
události - havárie, Z (6. ročník): Zeměpis světadílů a oceánů, Z (6. ročník): Polární oblasti, 
VV (6. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti 
přesahy z: 
HV (6. ročník): Hudební nauka, Pč (6. ročník): Využití digitálních technologií, D (6. ročník): 
Pravěk, D (6. ročník): Starověk, D (6. ročník): Starověké Řecko, D (6. ročník): Starověký 
Řím, VV (6. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (6. ročník): Užité práce dekorativní 
a prostorové, VV (6. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, It (8. ročník): Textové 
editory 

7. ROČNÍK - DOTACE: 4, POVINNÝ 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

JAZYKOVÁ VÝCHOVA  

výstupy učivo 

Jazyková výchova 
Nauka o významu slov: 
•  rozezná přenesené pojmenování  
•  používá samostatně výkladové a jiné 
slovníky pro určení významu slova  
•  využívá vhodná slova ve slohových a 
literárních útvarech  
Nauka o tvoření slov: 
•  rozliší způsoby obohacování slovní zásoby  

Nauka o významu slov: 
•  slovo a sousloví, rčení  
•  slova jednoznačná a mnohoznačná  
•  odborné názvy, názvosloví  
•  synonyma, homonyma, antonyma  
•  slova citově zabarvená  
Naukua o tvoření slov: 
•  slovní zásoba – způsoby jejího 
obohacování  
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Pravopis: 
•  zvládá pravidla a poučky psaní velkých 
písmen  
•  ovládá pravopis lexikální, tvaroslovný a 
skladební  
Tvarosloví: 
•  nepoužívá nadbytečně zájmena ukazovací 
ve svém projevu a rozlišuje vhodné užívání 
zájmen vztažných  
•  volí nejvhodnější předložky a spojky v 
souvětích  
•  rozlišuje neohebná slova; využívá 
příslovečné spřežky  
Skladba: 
•  rozlišuje rozvíjející větné členy a správně je 
určuje  
•  rozlišuje hlavní a vedlejší věty  
•  orientuje se v různých typech vedlejších vět  
•  nahrazuje větné členy vedlejšími větami  
•  ovládá interpunkci ve větě jednoduché i v 
souvětí  

•  tvoření slov – odvozováním, skládáním a 
zkracováním; přechylování  
•  odvozování podstatných a přídavných jmen 
předponou a příponou  
•  sloves a jejich odvozování  
•  zkracování slov – zkratky, zkratková slova  
Pravopis: 
•  pravopis v průběhu celého roku  
•  pravopis psaní velkých písmen  
Tvarosloví: 
•  skloňování zájmen (jenž)  
•  slovesný rod (činný, trpný)  
•  stupňování příslovcí, příslovečné spřežky  
•  předložky, spojky, částice, citoslovce  
Skladba: 
•  druhy vět podle postoje mluvčího 
(oznamovací, tázací, rozkazovací, přací), věty 
zvolací  
•  otázky doplňovací a zjišťovací  
•  věty dvojčlenné a jednočlenné  
•  základní větné členy (holé, rozvité, 
několikanásobné)  
•  vyjádření podmětu různými slovními druhy  
•  vyjádření přísudku (slovesný, jmenný)  
•  rozvíjející slovní druhy (předmět, 
přívlastek, příslovečné určení, doplněk)  
•  rozlišení věty hlavní a vedlejší  
•  seznámení s druhy vedlejších vět  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Př (7. ročník): Opakování bezobratlých a nižších rostlin, Př (7. ročník): Strunatci, Př (7. 
ročník): Vyšší rostliny, Z (7. ročník): Austrálie a Oceánie, Z (7. ročník): Afrika, Z (7. ročník): 
Amerika, Z (7. ročník): Asie, Z (7. ročník): Evropa, Z (8. ročník): Obyvatelstvo a sídla ČR 
přesahy z: 
F (7. ročník): Mechanické vlastnosti kapalin a plynů, Vkz (7. ročník): Jak přežít pubertu, D 
(7. ročník): Středověk od 5. do 12. století, D (7. ročník): Středověk od 13. do 15. století, VV 
(7. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, It (7. ročník): Textové editory, It (9. ročník): 
Textové editory 

KOMUNIKA ČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA  

výstupy učivo 

Komunikační a slohová výchova 
Popis: 
•  rozlišuje slohové rozvrstvení slovní zásoby, 
dokáže popsat své city, pocity, nálady  

Popis: 
•  popis výrobků, uměleckých děl, pracovních 
postupů  
•  subjektivně zabarvený popis – líčení  
Charakteristika: 
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Charakteristika: 
•  dokáže výstižně vyjádřit charakteristické 
rysy popisované osoby  
•  rozlišuje charakteristiku vnitřní a vnější  
Výtah, výpisky: 
•  vymezí hlavní myšlenky textu  
•  dokáže vytvořit výpisky  
Žádost a životopis: 
•  sestaví vlastní životopis  
•  zvládne sepsat žádost  

•  vystižení povahy člověka, jeho schopností, 
zájmů, zvláštností  
•  charakteristika přímá, nepřímá; vnitřní a 
vnější  
•  vyjadřování pomocí rčení; využívání 
přirovnání, přísloví a pořekadel  
•  charakteristika literárních postav  
Výtah, výpisky: 
•  zpracování výtahu a výpisků z odborného 
textu, výběr vhodných jazykových prostředků  
Žádost a životopis: 
•  formulování ústní a písemné žádosti  
•  sestavování životopisu  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
F (7. ročník): Mechanické vlastnosti kapalin a plynů, F (7. ročník): Světelné jevy, Př (7. 
ročník): Opakování bezobratlých a nižších rostlin, Př (7. ročník): Strunatci, Př (7. ročník): 
Vyšší rostliny, VV (7. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (7. ročník): Výtvarné 
umění a životní prostředí, Pč (7. ročník): Pěstitelské práce a chovatelství, Pč (7. ročník): Práce 
technickými materiály 
přesahy z: 
Czj (7. ročník): Skladba, Czj (7. ročník): Tvarosloví, D (7. ročník): Středověk od 5. do 12. 
století, D (7. ročník): Středověk od 13. do 15. století, VV (7. ročník): Výtvarné vyjádření 
skutečnosti, It (7. ročník): Textové editory, It (9. ročník): Textové editory 

L ITERÁRNÍ VÝCHOVA  

výstupy učivo 

Literární výchova 
•  jednoduše a výstižně charakterizuje hlavní 
žánry literatury  
•  formuluje vlastní názory na přečtený text  
•  orientuje se v základních literárních 
pojmech (viz učivo)  
•  výrazně čte nebo přednáší vhodný literární 
text  

•  bajky  
•  české pověsti, kroniky  
•  balady a romance  
•  literatura doby Karla IV. a husitství  
•  cestopisy  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
D (7. ročník): Středověk od 5. do 12. století, D (7. ročník): Středověk od 13. do 15. století, Z 
(7. ročník): Austrálie a Oceánie, Z (7. ročník): Afrika, Z (7. ročník): Amerika, Z (7. ročník): 
Asie, Z (7. ročník): Evropa, VV (7. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, HV (7. ročník): 
Dějiny hudby 
přesahy z: 
HV (7. ročník): Hlasová výchova, HV (7. ročník): Hudební nauka, HV (7. ročník): Dějiny 
hudby, D (7. ročník): Středověk od 5. do 12. století, D (7. ročník): Středověk od 13. do 15. 
století, VV (7. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (7. ročník): Užité práce 
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dekorativní a prostorové, VV (7. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, It (7. ročník): 
Textové editory, It (9. ročník): Textové editory 

8. ROČNÍK - DOTACE: 3+1, POVINNÝ 

KOMPETENCE K UČENÍ  
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

JAZYKOVÁ VÝCHOVA  

výstupy učivo 

Jazyková výchova 
Obecné poučení o jazyce: 
•  má přehled o slovanských a světových 
jazycích  
•  rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou 
češtinu  
•  převádí text z nespisovné podoby do 
spisovné a naopak  
Slovní zásoba: 
•  využívání Pravidel českého pravopisu, 
Slovníku spisovné češtiny aj. slovníků a 
jazykových příruček  
•  nahrazuje slova přejatá slovy domácími  
•  dokáže psát a vyslovovat frekventovaná 
obecná jména a cizí jména vlastní  
Tvarosloví: 
•  rozlišuje mluvnické kategorie sloves  
Skladba: 
•  využívá znalostí o významovém poměru 
mezi souřadně spojenými hlavními větami při 
komunikaci  
•  určuje druhy vedlejších vět  
•  rozlišuje různé druhy souvětí, větu hlavní a 
vedlejší  
•  aplikuje interpunkci ve větě jednoduché i v 
souvětí  

Obecné poučení o jazyce: 
•  skupiny jazyků  
•  rozvrstvení národního jazyka  
•  útvary českého jazyka a jazyková kultura  
Slovní zásoba: 
•  obohacování  
•  přejímání slov z cizích jazyků a jejich 
skloňování  
Tvarosloví: 
•  slovesné kategorie ( slovesný vid, slovesné 
třídy a vzory)  
Skladba: 
•  základní a rozvíjející větné členy  
•  přívlastek volný, těsný, postupně 
rozvíjející, několikanásobný  
•  přístavek  
•  věta jednoduchá a souvětí  
•  věty hlavní a vedlejší  
•  významový poměr mezi jednotlivými členy 
v několikanásobném větném členu  
•  druhy vedlejších vět  
•  významový poměr mezi souřadně 
spojenými větami hlavními  
•  souvětí souřadné a podřadné  
•  interpunkce v souvětí  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Czj (8. ročník): Tvarosloví, Z (8. ročník): Obyvatelstvo a sídla ČR, Z (8. ročník): Regiony ČR 
přesahy z: 
D (8. ročník): Počátky novověku, D (8. ročník): Dějiny od 2. poloviny 17. do konce 18. 
století, D (8. ročník): Dějiny od konce 18. století do 70. let 19. století, VV (8. ročník): 
Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (8. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí 



 91 

KOMUNIKA ČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA  

výstupy učivo 

Komunikační a slohová výchova 
Charakteristika: 
•  rozlišuje charakteristiku vnější a vnitřní  
Výtah a jednoduchý výklad: 
•  výtah z učební látky jiného předmětu  
•  výběr vhodných jazykových prostředků  
Úvaha: 
•  uvažuje na vhodné téma  
Souhrnné poučené o slohu: 
•  rozlišuje pojmy, fakta, názory, hodnocení  
•  rozeznává jazykové i mimojazykové 
prostředky komunikace  
•  ovládá základy studijního čtení, formuluje 
hlavní myšlenky textu  
•  používá vhodné jazykové prostředky pro 
výklad, úvahu a ostatní stylistické útvary  
•  vyjadřuje postoj a názor odpovídajícími 
stylistickými a jazykovými prostředky  

Charakteristika: 
•  charakteristika literárních postav  
Výtah a jednoduchý výklad: 
•  výtah z učební látky jiného předmětu  
•  výběr vhodných jazykových prostředků  
Úvaha: 
•  zpracování úvahy na vhodné téma  
Souhrnné poučení o slohu: 
•  různé slohové útvary (v literárních 
ukázkách)  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
D (8. ročník): Počátky novověku, D (8. ročník): Dějiny od 2. poloviny 17. do konce 18. 
století, D (8. ročník): Dějiny od konce 18. století do 70. let 19. století, Ov (8. ročník): Člověk 
a citový život, Ov (8. ročník): Člověk a rodinný život, Ov (8. ročník): Stát a právo, Ov (8. 
ročník): Stát a hospodářství, F (8. ročník): Elektromagnetické jevy, Ch (8. ročník): Vlastnosti 
látek, Ch (8. ročník): Směsi, Př (8. ročník): Opakování zoologie a základy etologie, Př (8. 
ročník): Původ a vývoj člověka, Př (8. ročník): Biologie člověka, Př (8. ročník): Nemoci, 
úrazy a prevence, SPP (8. ročník): Voda a vzduch , SPP (8. ročník): Bez energie to nejde, HV 
(8. ročník): Dějiny hudby, Vkz (8. ročník): Zaostřeno na zdraví 
přesahy z: 
Czj (8. ročník): Skladba, Czj (8. ročník): Tvarosloví, SPP (8. ročník): Voda a vzduch , Čjl (8. 
ročník): Literární výchova, Vkz (8. ročník): Jak si lépe porozumět, D (8. ročník): Počátky 
novověku, D (8. ročník): Dějiny od 2. poloviny 17. do konce 18. století, D (8. ročník): Dějiny 
od konce 18. století do 70. let 19. století, VV (8. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV 
(8. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, Pč (8. ročník): Využití digitálních technologií 

L ITERÁRNÍ VÝCHOVA  

výstupy učivo 

Literární výchova 
•  orientuje se v základních literárních 
směrech 19. století  
•  má přehled o významných představitelích 
české a světové literatury  
•  projevuje zájem navštěvovat divadla a 

•  renesance a humanismus  
•  baroko a klasicismus  
•  národní obrození a první polovina 19. 
století  
•  literatura druhé poloviny 19. století 
(májovci, ruchovci, lumírovci, realismus) a 



 92 

filmová představení  
•  formuluje vlastní názory na umělecké dílo  

literatura přelomu 19. a 20. stol.  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (8. ročník): Komunikační a slohová výchova, D (8. ročník): Počátky novověku, D (8. 
ročník): Dějiny od 2. poloviny 17. do konce 18. století, D (8. ročník): Dějiny od konce 18. 
století do 70. let 19. století, VV (8. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, HV (8. ročník): 
Dějiny hudby 
přesahy z: 
HV (8. ročník): Hudební nauka, HV (8. ročník): Dějiny hudby, D (8. ročník): Počátky 
novověku, D (8. ročník): Dějiny od 2. poloviny 17. do konce 18. století, D (8. ročník): Dějiny 
od konce 18. století do 70. let 19. století, VV (8. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV 
(8. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí 

9. ROČNÍK - DOTACE: 4+1, POVINNÝ 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  
KOMPETENCE PRACOVNÍ  

JAZYKOVÁ VÝCHOVA  

výstupy učivo 

Jazyková výchova 
Obecné výklady o jazyce, zvuková stránka 
jazyka: 
•  má přehled v oblasti slovanských jazyků a 
vývoje jazyka  
•  dbá na kladení správného přízvuku u slov a 
vět  
•  dodržuje pravidla týkající se zvukové 
stránky českého jazyka  
•  rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou 
češtinu  
Pravopis: 
•  ovládá pravopisné jevy  
Slovní zásoba a význam slova: 
•  užívá frekventovaná přejatá slova (včetně 
skloňování)  
•  orientuje se v encyklopedických a 
jazykových příručkách  
Tvarosloví: 
•  skloňuje podstatná jména obecná i vlastní  
•  skloňuje a stupňuje přídavná jména  
•  používá správně tvary zájmen a číslovek 

Obecné výklady o jazyce, zvuková stránka 
jazyka: 
•  řeč, jazyk, projev mluvený a psaný  
•  slovanské jazyky  
•  vývoj jazyka (neologismy)  
•  útvary českého jazyka  
•  jazykověda, jazyková kultura  
•  správná výslovnost hlásek, hláskových 
skupin  
•  hlásky, souhlásky, spodoba znělosti, slova 
neslabičná  
•  přízvuk, větná melodie  
•  správné kladení přízvuku  
•  melodie věty, význam tempa a tvoření pauz 
v běžné komunikaci  
Pravopis: 
•  procvičování lexikálního, tvaroslovného a 
skladebního pravopisu  
Slovní zásoba a význam slova: 
•  slovo a sousloví  
•  práce se slovníky  
•  odborné názvy  
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(včetně pravopisu)  
•  ovládá mluvnické kategorie sloves  
•  rozeznává a vhodně používá neohebná 
slova  
•  využívá různé slovní druhy vhodné jako 
spojovací výrazy ve větě jednoduché a v 
souvětí  
Skladba:  
•  nezapomíná na grafické odlišení vět, přímé 
řeči  
•  proniká do logiky skladby českého jazyka  
•  respektuje interpunkci i ve větších 
stylistických projevech  
•  má přehled o členění složitého souvětí  
•  využívá znalostí o oslovení, vsuvce, větě 
neúplné  
•  dbá na ustálený pořádek slov  

•  synonyma, homonyma, antonyma  
•  slova domácí a mezinárodní  
Tvarosloví: 
•  určování slovních druhů  
•  podstatná jména obecná a vlastní; 
konkrétní, abstraktní, pomnožná, hromadná, 
látková  
•  přídavná jména a jejich druhy, stupňování 
přídavných jmen  
•  druhy zájmen a číslovek  
•  slovesa, pomocné sloveso být  
•  druhy příslovcí, stupňování, příslovečné 
spřežky  
•  druhy předložek a spojek  
•  mluvnické významy jmen a sloves  
Skladba: 
•  věty podle postoje mluvčího  
•  určování druhu vět, pravopis různých typů 
vět  
•  mluvnický zápor  
•  věta jednoduchá a souvětí  
•  skladební dvojice  
•  shoda, řízenost, přimykání  
•  věty dvojčlenné a jednočlenné  
•  sponová slovesa  
•  shoda přísudku s podmětem  
•  přívlastek těsný, volný  
•  doplněk a jeho zvláštnosti  
•  věta hlavní a vedlejších  
•  věta řídící a závislá  
•  souvětí souřadné a podřadné  
•  druhy vedlejších vět  
•  druhy významového poměru mezi souřadně 
spojenými větami nebo větnými členy  
•  složité souvětí  
•  řeč přímá a nepřímá  
•  samostatný větný člen (oslovení, vsuvka, 
věta neúplná)  
•  pořádek slov v české větě  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
F (9. ročník): Energie a její přeměny, F (9. ročník): Zvukové jevy, F (9. ročník): Vesmír, Ch 
(9. ročník): Redoxní reakce, Ch (9. ročník): Energie a chemická reakce, Ch (9. ročník): 
Uhlovodíky, Ch (9. ročník): Deriváty uhlovodíků, Ch (9. ročník): Přírodní látky, Ch (9. 
ročník): Plasty a syntetická vlákna, Ch (9. ročník): Chemie a společnost, Ch (9. ročník): 
Mimořádné události - havárie, Př (9. ročník): Vznik a vývoj Země, Př (9. ročník): 



 94 

Mineralogie, Př (9. ročník): Geologie, Př (9. ročník): Vznik a vývoj života na Zemi, Př (9. 
ročník): Geologický vývoj a stavba ČR, Př (9. ročník): Vliv počasí a podnebí na rozvoj 
organizmů, Př (9. ročník): Biotické a abiotické podmínky života, Z (9. ročník): Společenské, 
sídelní a hospodářské poměry současného světa, Z (9. ročník): Politická mapa dnešního světa, 
Z (9. ročník): Globální problémy současného světa, Z (9. ročník): Krajina, SPP (8. ročník): 
Základy práce v laboratoři, SPP (8. ročník): Kyselé deště a skleníkový jev 
přesahy z: 
VV (9. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, F (9. ročník): Energie a její přeměny, F 
(9. ročník): Zvukové jevy, F (9. ročník): Vesmír, D (9. ročník): Československo a svět v době 
světových válek, D (9. ročník): Československo a svět ve 2. polovině 20. století, D (9. 
ročník): Dějiny od konce 19. století do 1. světové války, VV (9. ročník): Výtvarné vyjádření 
skutečnosti 

KOMUNIKA ČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA  

výstupy učivo 

Komunikační a slohová výchova 
•  člení text do odstavců dle osnovy  
•  pracuje s odborným textem  
•  orientuje se v různých slohových útvarech a 
využívá vhodné slovní zásoby  

•  popis – popis složitějších pracovních 
postupů, uměleckých děl  
•  charakteristika – vystižení povahy člověka, 
jeho schopností, zájmů, zvláštností  
•  líčení – procvičování subjektivně 
zabarveného popisu  
•  jednoduchý výklad – zpracování osnovy 
výkladu na základě výběru vhodných 
jazykových prostředků  
•  jednoduchá úvaha – uplatnění zkušeností, 
názorů a postojů  
•  vypravování scény ze hry, z filmu, ukázky 
z knihy  
•  fejeton – zvláštnosti fejetonu v české 
literatuře  
•  proslov – příprava krátkého proslovu (k 
blízké osobě)  
•  diskuse – uspořádání diskuse na aktuální 
téma dle zájmu žáků  
•  funkční styly: hovorový, odborný, 
umělecký, administrativní, řečnický – 
vyhledávání různých stylů z učebnic, beletrie, 
časopisů a jejich procvičování  
•  slohové útvary – výběr dle zájmu žáků  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Ov (9. ročník): Člověk a právo, Ov (9. ročník): Člověk a občanský život, Ov (9. ročník): 
Člověk a pracovní činnosti, Ov (9. ročník): Nadnárodní společenství, Ov (9. ročník): Etická 
výchova - životní perspektivy, F (9. ročník): Energie a její přeměny, F (9. ročník): Zvukové 
jevy, F (9. ročník): Vesmír, Ch (9. ročník): Redoxní reakce, Ch (9. ročník): Energie a 
chemická reakce, Ch (9. ročník): Uhlovodíky, Ch (9. ročník): Deriváty uhlovodíků, Ch (9. 
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ročník): Přírodní látky, Ch (9. ročník): Plasty a syntetická vlákna, Ch (9. ročník): Chemie a 
společnost, Ch (9. ročník): Mimořádné události - havárie, Př (9. ročník): Vznik a vývoj Země, 
Př (9. ročník): Mineralogie, Př (9. ročník): Geologie, Př (9. ročník): Vznik a vývoj života na 
Zemi, Př (9. ročník): Geologický vývoj a stavba ČR, Př (9. ročník): Vliv počasí a podnebí na 
rozvoj organizmů, Př (9. ročník): Biotické a abiotické podmínky života, Z (9. ročník): 
Společenské, sídelní a hospodářské poměry současného světa, Z (9. ročník): Politická mapa 
dnešního světa, Z (9. ročník): Globální problémy současného světa, Z (9. ročník): Krajina, 
SPP (8. ročník): Základy práce v laboratoři, SPP (8. ročník): Kyselé deště a skleníkový jev, 
SPP (8. ročník): Výpočty, HV (9. ročník): Dějiny hudby XX. století, Pč (9. ročník): Svět 
práce, Pč (9. ročník): Příprava pokrmů, Pč (9. ročník): Pěstitelské práce a chovatelství 
přesahy z: 
Czj (9. ročník): Skladba, Czj (9. ročník): Tvarosloví, Pč (9. ročník): Příprava pokrmů, D (9. 
ročník): Československo a svět v době světových válek, D (9. ročník): Československo a svět 
ve 2. polovině 20. století, D (9. ročník): Dějiny od konce 19. století do 1. světové války 

L ITERÁRNÍ VÝCHOVA  

výstupy učivo 

Literární výchova 
•  orientuje se v základních literárních 
směrech 20. století  
•  má přehled o významných představitelích 
české a světové literatury  
•  projevuje zájem navštěvovat divadla a 
filmová představení  
•  formuluje vlastní názory na umělecké dílo  

•  literatura první poloviny 20. století (česká i 
světová) – meziválečná poezie a próza, odraz 
války v literatuře  
•  literatura druhé poloviny 20. století – 
oficiální, exilová a samizdatová česká 
literatura  
•  moderní román  
•  současná literatura  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
D (9. ročník): Dějiny od konce 19. století do 1. světové války, D (9. ročník): Československo 
a svět v době světových válek, D (9. ročník): Československo a svět ve 2. polovině 20. století, 
VV (9. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, HV (9. ročník): Dějiny hudby XX. století 
přesahy z: 
HV (9. ročník): Hudební nauka a zpěv, HV (9. ročník): Dějiny hudby XX. století, VV (9. 
ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, D (9. ročník): Československo a svět v době 
světových válek, D (9. ročník): Československo a svět ve 2. polovině 20. století, D (9. 
ročník): Dějiny od konce 19. století do 1. světové války, VV (9. ročník): Výtvarné vyjádření 
skutečnosti 

4.1.2. Cizí jazyk - charakteristika 

1. etapa (3. a 5. ročník) tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání.Jde především o 
probuzení zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu. 
Pozornost se soustřeďuje na osvojení zvukové podoby příslušného 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. 
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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;k těmto dvěma 
grafickým dovednostem se přistupuje teprve až po důkladném audioorálním procvičování 
jazykových jevů. Výklad prvků gramatického systému je omezen na nezbytné minimum, žáci 
si mluvnické učivo osvojují převážně lexikálně, tj. nacvičují tvary přímo v reálné komunikaci 
mimo grafický systém.Slovní zásoba je volena především na 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, dramatické improvizace ap.), využívá se nahrávek, 
říkanek, básniček aj. textů v interpretaci rodilých mluvčích. Vyučující rozvíjí představivost 
dětí, podceňuje a oceňuje jejich aktivitu a invenci, jejich tvůrčí přístup k činnostem. 

Ve 2. etapě (6. a 7. 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. Žáci si 
začínají uvědomovat odlišnost struktur studovaného cizího jazyka a mateřského jazyka. 
Spolu s uplatňováním metod a forem práce z předchozí etapy, se zavádějí i takové, které 
vyžadují uvědomělý přístup k osvojování gramatického a lexikálního učiva a samostatnou 
práci žáků. 

Ve 3. etapě (8. a 9. ročník) a výuka soustřeďuje na komplexní rozvoj řečových 
dovedností, přičemž se na rozvoj čtení s porozuměním a písemné vyjádření klade ještě větší 
důraz než v předchozí etapě. Stále více se pracuje i s autentickými materiály různého druhu 
(zvukovými i tištěnými), uplatňuje se snaha využívat informací z cizojazyčných zdrojů pro 
obohacení výuky některých předmětů, dochází tak k výraznějšímu propojení jak s mateřským 
jazykem, tak s dalšími humanitními i přírodovědnými předměty. Ve stále větším rozsahu se 
žáci seznamují s reáliemi dané jazykové oblasti včetně příslušných sociokulturních aspektů. 

S rozšiřováním rozsahu osvojeného učiva a se zvyšováním celkové intelektuální 
úrovně žáků se dále obohacují zavedené metody a formy práce, více se uplatňuje logičnost a 
tvořivá samostatná práce žáků. Soustavná pozornost se věnuje osvojování účinných studijních 
dovedností a návyků, včetně uplatňování autokorekce a způsobů skupinové práce (např. 
zpracování různých jednoduchých projektů). 

V posledním roce výuky dochází i k logickému utřídění učiva všech šesti let. 
Při výuce cizímu jazyku je třeba brát zvláštní zřetel na žáky, u kterých je 

diagnostikována dyslexie nebo dysgrafie. Ve všech etapách výuky mají tito žáci právo na 
speciální přístup ze strany vyučujících. Učitel jim neukládá úkoly, které nemohou vzhledem 
ke své poruše uspokojivě plnit (např. přemíru psaní, hlasité čtení před celou třídou). 

Rovněž při zjišťování úrovně vědomostí a dovedností žáků se volí formy zkoušení, 
které odpovídají schopnostem žáka a na něž porucha nemá negativní vliv. Uplatňuje se 
zejména ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výkony. Doporučuje 
se psát diktáty a kontrolní písemné práce po předchozí speciální přípravě, přitom by jejich 
klasifikace neměla záporně ovlivnit celkové hodnocení. 

Žáci, u kterých je objektivně zjištěna dyslexie nebo dysgrafie, mohou být po dohodě 
školy s rodiči hodnoceni z cizího jazyka slovně, a to v souladu s platnou legislativou 
vztahující se k hodnocení a klasifikaci žáků. 

3. ROČNÍK - DOTACE: 3, POVINNÝ 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  



 97 

SKLADBA  

výstupy učivo 

Skladba 
•  umí pozdravit,rozloučí se, osloví osobu, 
vyjádří souhlas, nesouhlas  
•  pojmenovává hračky, zvířata, barvy  
•  počítá do 12  
•  používá slovesný tvar mám, je  
•  udá svůj věk  

•  pozdravy, poděkování  
•  souhlas, nesouhlas  
•  jednoduché věty oznamovací, tázací  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
M (3. ročník): Číselný obor 0-100, Prv (3. ročník): Naše obec, Prv (3. ročník): Člověk, HV (3. 
ročník): Hlasová výchova 
přesahy z: 
HV (3. ročník): Hlasová výchova 

TVAROSLOVÍ  

výstupy učivo 

Tvarosloví 
•  umí pozdravit,rozloučí se, osloví osobu, 
vyjádří souhlas, nesouhlas  
•  pojmenovává hračky, zvířata, barvy  
•  počítá do 12  
•  používá slovesný tvar mám, je  
•  udá svůj věk  

•  audioorální kurz, slovní zásoba  
•  podstatná jména (barvy, hračky, ovoce, 
zelenina, domácí zvířata), jednotné a množné 
číslo  
•  zájmena (she, he, I)  
•  číslovky 1-12  
•  slovesa be a have got  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
M (3. ročník): Číselný obor 0-100, Prv (3. ročník): Naše obec, Prv (3. ročník): Člověk, HV (3. 
ročník): Hlasová výchova 

4. ROČNÍK - DOTACE: 3, POVINNÝ 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

SKLADBA  

výstupy učivo 

Skladba 
•  formuluje otázky a odpovídá na ně  
•  reprodukuje a obměňuje pamětně osvojené 
dialogy  
•  uvědomuje si rozdíl mezi psanou a 

•  stavba věty jednoduché, oznamovací, 
rozkazovací, tázací  
•  kladná a záporná odpověď  
•  spojování jednoduchých vět (and, but, or)  
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fonetickou formou jazyka  
•  udrží pozornost nutnou pro porozumění 
obsahu sdělení  
•  rozumí jednoduchým pokynům při práci ve 
třídě  
•  používá abecední slovník učebnice  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
M (4. ročník): Číselný obor do 1 000 000, HV (4. ročník): Hlasová výchova 
přesahy z: 
HV (4. ročník): Hlasová výchova 

TVAROSLOVÍ  

výstupy učivo 

Tvarosloví 
formuluje otázky a odpovídá na ně 
•  reprodukuje a obměňuje pamětně osvojené 
dialogy  
•  uvědomuje si rozdíl mezi psanou a 
fonetickou formou jazyka  
•  udrží pozornost nutnou proúprozumění 
obsahu sdělení  
•  rozumí jednoduchým pokynům při práci ve 
třídě  
•  používá abecední slovník učebnice  

•  podstatná jména (užívání členů the, an, a)  
•  přivlastňovací pád  
•  anglická abeceda  
•  osobní a ukazovací zájmena  
•  číslovky 12-100  
•  slovesa be a have got- otázka a zápor  
•  modální sloveso can  
•  přítomný čas prostý a průběhový  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
M (4. ročník): Číselný obor do 1 000 000, HV (4. ročník): Hlasová výchova 

5. ROČNÍK - DOTACE: 3, POVINNÝ 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

SKLADBA  

výstupy učivo 

Skladba 
•  používá základní slovní zásobu (rodina, 
zvířata, škola, věci kolem nás)  
•  pozdraví, osloví, představí se  
•  vyjádří souhlas a nesouhlas  
•  čte potichu krátké texty obsahující 
jednoduché jazykové prostředky  

•  druhy vět (tvoření otázek a odpovědí)  
•  vyjadřování záporu ve větě  
•  spojování jednoduchých vět v souvětí (and, 
but, or)  
•  otázka a zápor pomocí slovesa do  
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•  orientuje se v jednoduchém textu  
•  umí navázat kontakt s konkrétní osobou  
•  vyžádá jednoduchou informaci  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (5. ročník): Komunikační a slohová výchova, M (5. ročník): N čísla, Vl (5. ročník): Česká 
republika, Evropa, svět 
přesahy z: 
HV (5. ročník): Hlasová výchova, Čjl (5. ročník): Čtení a literární výchova, Čjl (5. ročník): 
Komunikační a slohová výchova, Čjl (5. ročník): Jazyková výchova 

TVAROSLOVÍ  

výstupy učivo 

Tvarosloví 
•  používá základní slovní zásobu (rodina, 
zvířata, škola, věci kolem nás)  
•  pozdraví, osloví, představí se  
•  vyjádří souhlas a nesouhlas  
•  čte potichu krátké texty obsahující 
jednoduché jazykové prostředky  
•  orientuje se v jednoduchém textu  
•  umí navázat kontakt s konkrétní osobou  
•  vyžádá jednoduchou informaci  

•  podstatná jména ( roční období, měsíce, 
dny v týdnu)  
•  zájmena osobní, ukazovací  
•  číslovky základní (do 100)  
•  slovesa modální- must, can)  
•  předložky  
•  vyjadřování přítomnosti (prostý a 
průběhový čas)  
•  plné a stažené slovesné tvary  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (5. ročník): Komunikační a slohová výchova, M (5. ročník): N čísla, Přv (5. ročník): 
Třídění organismů, Vl (5. ročník): Česká republika, Evropa, svět 
přesahy z: 
Čjl (5. ročník): Čtení a literární výchova, Čjl (5. ročník): Komunikační a slohová výchova, Čjl 
(5. ročník): Jazyková výchova 

6. ROČNÍK - DOTACE: 3, POVINNÝ 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  
KOMPETENCE OBČANSKÉ 

SKLADBA  

výstupy učivo 

Skladba 
•  rozumí přiměřeným projevům (přímým i 
reprodukovaným)  
•  dokáže postihnout hlavní smysl 

•  základní společenské obraty a fráze.  
•  určování hodin a času  
•  vyjádření přání a potřeb (want, need)  
•  přítomný čas průběhový a prostý  
•  rozkazovací způsob  
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jednoduchého sdělení  
•  rozumí pokynům učitele při práci ve třídě a 
dokáže na ně reagovat.  
•  čte nahlas a foneticky správně přiměřeně 
jednoduché audio-orálně připravené texty.  
•  orientuje se v obsahu jednoduchého textu, 
vyhledává odpovědi na otázky.  
•  recituje zpaměti několik říkanek.  
•  formuluje otázky a odpovídá na ně.  
•  umí sdělit základní informace o sobě, své 
rodině a bydlišti.  
•  písemně formuluje otázky a odpovědi na 
ně.  
•  má zákl. poznatky o zemích dané jazykové 
oblasti  

•  popsání každodenních zvyků a činností  
•  vyjádření povinnosti  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (6. ročník): Komunikační a slohová výchova, Z (6. ročník): Mapa, Vkz (6. ročník): Co 
víme o zdraví 

TVAROSLOVÍ  

výstupy učivo 

 Podstatná jména 
•  základní principy užívání členů v kontextu;  
Přídavná jména 
•  stupňování víceslabičných přídavných 
jmen;  
Zájmena 
•  užívání osobních a přivlastňovacích zájmen 
u podstatných jmen označujících osoby obou 
rodů (a doctor - he, she; his, her);  
Slovesa 
•  budoucí čas prostý - will  
•  přítomný průběhový čas  
Předložky 
•  předložky místa (in front of, between, 
behind, in, on, near, next to)  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (6. ročník): Komunikační a slohová výchova 

7. ROČNÍK - DOTACE: 3, POVINNÝ 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  
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KOMPETENCE OBČANSKÉ 

SKLADBA  

výstupy učivo 

Skladba 
•  dokáže se orientovat v monologu či dialogu 
s malým počtem neznámých výrazů, jejich 
význam dokáže odhadnout.  
•  rozumí přiměřeně souvislým sdělením i 
konverzaci dvou a více osob.  
•  umí vyhledat zákl. informace a hlavní 
myšlenky.  
•  využívá slovníky  
•  tvořivě se zúčastní rozhovoru dvou i více 
osob  
•  vhodně reaguje v nejběžnějších řečových 
situacích  
•  umí jednoduše vyjádřit svůj názor  
•  umí přednést krátkou zprávu či sdělení  
•  umí napsat stručný osobní dopis  
•  má základní poznatky o angl. mluvících 
zemích  

žádání a poskytování osobních informací. 
•  jednoduchý popis obce a instrukce k určení 
směru  
•  popsání denní rutiny, zvyků a živ. stylu  
•  popis lidí, charakteristika a oblečení  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (7. ročník): Komunikační a slohová výchova, Z (7. ročník): Amerika, Z (7. ročník): 
Evropa 
přesahy z: 
HV (7. ročník): Hlasová výchova 

TVAROSLOVÍ  

výstupy učivo 

 Podstatná jména 
•  počitatelná a nepočitatelná podstatná jména  
Přídavná jména 
•  stupňování přídavných jmen;  
Zájmena 
•  užívání osobních a přivlastňovacích zájmen 
u podstatných jmen označujících osoby obou 
rodů (a doctor - he, she; his, her);  
•  předmětné tvary osobních zájmen  
Slovesa 
•  slovesa modální (can, must, have to)  
•  tvoření minulého času (věty oznamovací, 
otázky, zápor) prostého a průběhového  
•  nepravidelné tvary frekventovaných 
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významových sloves;  
•  budoucí čas prostý - will, vyjádření úmyslu 
- to be going to  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (7. ročník): Komunikační a slohová výchova 
přesahy z: 
HV (7. ročník): Hlasová výchova 

8. ROČNÍK - DOTACE: 3, POVINNÝ 

KOMPETENCE K UČENÍ  
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  
KOMPETENCE OBČANSKÉ 
KOMPETENCE PRACOVNÍ  

SKLADBA  

výstupy učivo 

Skladba 
•  rozumí obsahu promluvy  
•  dokáže postihnout hlavní smysl sdělení  
•  dokáže se orientovat v monologu či dialogu 
s malým počtem neznámých výrazů, jejich 
význam dokáže odhadnout  
•  je schopen domluvit si setkání, společný 
program, nakupovat různé zboží, jízdenky, 
vstupenky apod.  
•  umí užívat jednoduché obraty, vyjadřující 
svolení, odmítnutí, radost, politování, 
omluvu, prosbu, …  
•  napíše osobní dopis, umí vyjádřit své 
zážitky, dojmy, přání, atd.  
•  vyplní běžný formulář a dotazník  
•  má všeobecný rozhled, který přispívá k 
formování vzájemného porozuměni mezi 
zeměmi (k respektu a toleranci odlišných 
kulturních hodnot jiných národů)  

•  přítomný, minulý a budoucí čas prostý a 
průběhový  
popis osoby, místa, předmětu, času a situace 
•  předpřítomný čas  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (8. ročník): Komunikační a slohová výchova, Ov (8. ročník): Člověk a rodinný život 
přesahy z: 
HV (7. ročník): Hlasová výchova 
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TVAROSLOVÍ  

výstupy učivo 

 Zájmena 
•  zájmena přivlastňovací samostatná;  
Slovesa 
•  slovesa modální must, have to, can, should  
•  like+ing  
•  going to  
•  předpřítomný čas  
•  nepravidelná slovesa  
Předložky 
•  předložky místa a času  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (8. ročník): Komunikační a slohová výchova 
přesahy z: 
HV (7. ročník): Hlasová výchova, Čjl (8. ročník): Jazyková výchova 

9. ROČNÍK - DOTACE: 3, POVINNÝ 

KOMPETENCE K UČENÍ  
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  
KOMPETENCE OBČANSKÉ 
KOMPETENCE PRACOVNÍ  

SKLADBA  

výstupy učivo 

Skladba 
•  rozumí souvislým projevům učitele  
•  monologickým i dialogickým projevům 
rodilých mluvčích, pronášeným v přirozeném 
tempu a obsahujícím několik neznámých 
výrazů snadno odhadnutelných z kontextu.  
•  formulovat otázky a odpovídat na ně  
•  pohotově, přirozeně a jazykově správně 
reagovat v dialogických situacích 
každodenního života  
•  samostatně vést jednoduchý dialog  
•  vyjadřovat vlastní názor  
•  souvisle pohovořit na známá témata  
•  používat slovníky a jazykové příručky  
•  vyplní běžný formulář a dotazník  
•  pracuje s autentickými texty (časopisy, 

•  minulý, přítomný a budoucí čas prostý a 
průběhový  
•  předpřítomný čas  
•  trpný rod  
•  vedení telefonického rozhovoru  
•  udávání směru  
•  tázací dovětky  
•  příkazy a žádosti  
•  význačné osobnosti z oblasti vědy, umění, 
historie, politiky, sportu.  
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knihy, prospekty)  
•  odhaduje významy neznámých výrazů.  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (9. ročník): Komunikační a slohová výchova, Ov (9. ročník): Člověk a pracovní činnosti, 
Z (9. ročník): Společenské, sídelní a hospodářské poměry současného světa 
přesahy z: 
HV (7. ročník): Hlasová výchova, Ov (9. ročník): Člověk a pracovní činnosti, HV (9. ročník): 
Dějiny hudby XX. století 

TVAROSLOVÍ  

výstupy učivo 

 Podstatná jména 
•  kvantifikace nepočitatelných podstatných 
jmen (a piece of, a cup of);  
•  vyjadřování kvantity u počitatelných a 
nepočitatelných podstatných jmen  
Zájmena 
•  zájmena zvratná;  
•  zájmena neurčitá: konkurence other x 
another, others x the others  
Slovesa 
•  slovesa modální should,can, might, shall, 
would  
•  tvoření minulého, přítomného, budoucího 
času prostého a průběhového času  
Příslovce 
•  času  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (9. ročník): Komunikační a slohová výchova 
přesahy z: 
HV (7. ročník): Hlasová výchova, Ov (9. ročník): Člověk a pracovní činnosti, HV (9. ročník): 
Dějiny hudby XX. století 

4.1.3. Další cizí jazyk 

Předmět Německý jazyk jako další cizí jazyk je zařazen jako volitelný předmět, není tedy 
povinnou součástí základního vzdělávání a vzdělávací obsah doplňuje a rozšiřuje. Tento 
předmět poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v rámci Evropy i světa. Přispívá k 
chápání a objevování skutečnosti, snižuje jazykové bariéry. Žáci získají základní pravidla 
komunikace v běžných každodenních situacích. Dalším z poslání předmětu Německý jazyk 
jako další cizí jazyk je prohloubení mezinárodního porozumění a poznávání života lidí za 
hranicemi, poznávání jiných kulturních tradic. Důraz je kladen nejen na znalost gramatické 
struktury, typů vět a základy lexikálního principu pravopisu slov, ale také na schopnost bez 
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ostychu reagovat na běžné situace a pomocí zajímavých forem práce si rozšířit a trvale 
zapamatovat novou slovní zásobu. 

7. ROČNÍK - DOTACE: 0+2, VOLITELNÝ (JAZYKOVĚ KULTURNÍ SKUPINA) 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  
KOMPETENCE OBČANSKÉ 

TVAROSLOVÍ  

výstupy učivo 

 Tvarosloví 
Podstatná jména 
•  používání členu určitého a neurčitého  
•  1., 3. a 4. pád čísla jednotného – zpočátku 
převážně lexikálně  
•  množné číslo-lexikálně  
Přídavná jména 
- skloňování a stupňování pouze lexikálně 
podle komunikativních potřeb 
Zájmena 
•  osobní, přivlastňovací, záporná  
•  tázací, např.zájmena-wer,was  
Číslovky 
•  základní do tisíce  
•  řadové(lexikálně podle komunikativních 
potřeb)  
•  datum  
Slovesa 
•  časování: pravidelná slovesa, slovesa sein a 
haben a nejpoužívanější způsobová a slovesa 
s předponami odlučitelnými  
•  oznamovací způsob: přítomný čas  
•  rozkazovací způsob  
•  vazba: ich möchte  
•  vyjádření budoucnosti tvarem přítomného 
času  
Příslovce 
•  obdobně jako u přídavných jmen  
•  tázací: wo, wann, wie, warum, wieviel  
Předložky 
•  nejfrekventovanější se 4. pádem a 3. pádem  
•  splývání se členem: im, zum atd.  
Spojky 
•  nejfrekventovanější souřadící spojky  
Citoslovce 
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•  lexikálně (wau, miau, pfui…)  

pokrytí průřezových témat 

 

SKLADBA  

výstupy učivo 

 Skladba 
•  jednoduchá věta oznamovací, tázací, 
rámcová konstrukce  
•  slovosled v těchto větách  
•  vyjadřování záporu (nicht, kein)  
•  vykání,tykání  

pokrytí průřezových témat 

 

8. ROČNÍK - DOTACE: 0+2, VOLITELNÝ (JAZYKOVĚ KULTURNÍ SKUPINA) 

KOMPETENCE K UČENÍ  
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  
KOMPETENCE OBČANSKÉ 
KOMPETENCE PRACOVNÍ  

TVAROSLOVÍ  

výstupy učivo 

 Tvarosloví 
Podstatná jména 
•  množné číslo – prohloubení a systemizace  
•  vyjadřování českých pádů skloňováním, 
předložkami a skládáním, přivlastňovací pád  
Přídavná jména 
•  stupňování pravidelné a nepravidelné  
•  přídavná jména zeměpisná  
Zájmena 
•  frekventovaná, tázací, ukazovací, neurčitá a 
vztažná  
•  1., 3. a 4. pád nejpoužívanějších zájmen  
Číslovky 
•  1., 3. a 4. pád řadových číslovek  
Slovesa 
•  časování nepravidelných sloves  
•  zvratná slovesa  
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•  préteritum pravidelných a nepravidelných 
sloves  
•  perfektum pravidelných sloves  
•  použití slovesa werden k vyjádření 
budoucnosti, změny stavu a použití jako 
významového slovesa  
•  zvratná slovesa  
•  další slovesa s odlučitelnými předponami  
Příslovce 
•  stupňování  
Předložky 
•  další předložky se 3., se 4., se 3. a 4. pádem  
•  splývání se členem  
Spojky 
•  frekventované, souřadící a podřadící  

pokrytí průřezových témat 

 

SKLADBA  

výstupy učivo 

 8. třída 
M l u v n i c e 
Skladba 
•  věta rozkazovací  
•  vazba: es gibt  
•  vyjadřování záporu nicht mehr, kein mehr  
•  věty s neurčitým zájmenem man  

pokrytí průřezových témat 

 

9. ROČNÍK - DOTACE: 0+2, VOLITELNÝ (JAZYKOVĚ KULTURNÍ SKUPINA) 

KOMPETENCE K UČENÍ  
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

TVAROSLOVÍ  

výstupy učivo 

 Tvarosloví 
Podstatná jména 
•  2. pád podstatných jmen  
•  množné číslo – dokončení  
•  skloňování vlastních jmen  
•  zpodstatnělá přídavná jména  
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Přídavná jména 
•  skloňování po členu určitém a neurčitém  
Zájmena 
•  skloňování zájmen včetně 2. pádu  
Číslovky 
•  zlomky  
•  desetinná čísla  
Slovesa 
•  běžné slovesné vazby  
•  préteritum způsobových sloves  
•  perfektum pravidelných, nepravidelných a 
způsobových sloves  
•  sloveso werde + infinitiv  
Příslovce 
•  zájmenná příslovce  
Předložky 
•  předložky s 2. pádem  

pokrytí průřezových témat 

 

SKLADBA  

výstupy učivo 

 9. třída 
M l u v n i c e 
Skladba 
•  slovosled vedlejší věty  
•  infinitiv prostý a závislý  
•  věty typu: zu alt, zu kalt, zu jung atd.  
•  věty typu: wie findest du das Essen,...atd  

pokrytí průřezových témat 

 

4.2. Matematika a její aplikace 

4.2.1. Matematika - charakteristika 

Matematika spolu s výukou českého jazyka tvoří osu vzdělávacího působení základní 
školy. Matematika poskytuje žákům vědomosti a dovednosti potřebné pro orientaci v 
praktickém životě a vytváří předpoklady pro úspěšné uplatnění ve většině oborů profesionální 
přípravy i různých směrů studia na středních školách. Rozvíjení intelektuální schopnosti žáků, 
jejich paměť, představivost, tvořivost, abstraktní myšlení, schopnost logického úsudku. 
Současně přispívá k vytváření určitých rysů osobnosti jako je vytrvalost, pracovitost, 
kritičnost. Poznatky a dovednosti získané v matematice jsou předpokladem k poznávání 
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přírodovědných oborů, ekonomiky, techniky a využití počítačů. vyučování matematice 
směřuje k tomu, aby se žáci naučili 
•  provádět početní výkony s přirozenými čísly, desetinnými čísly a zlomky, a to pamětně i 
písemně; při řešení složitějších úloh užívat racionálně kapesní kalkulátor;  
•  řešit úlohy z praxe s užitím početních výkonů, včetně užití procentového počtu a 
jednoduchého úrokování;  
•  provádět odhady výsledků řešení a posuzovat jejich reálnost, provádět potřebné 
zaokrouhlení;  
•  číst a užívat jednoduché statistické tabulky a diagramy;  
•  užívat proměnnou, chápat její význam, řešit rovnice a nerovnice a užívat je při řešení úloh;  
•  zapsat a graficky znázornit závislosti kvantitativních jevů v přírodě a ve společnosti a 
pracovat s některými konkrétními funkcemi při řešení úloh z praxe;  
•  řešit metrické geometrické úlohy, vypočítávat obvody a obsahy rovinných obrazců, 
povrchy a objemy těles, užívat základní vztahy mezi rovinnými obrazci (shodnost, 
podobnost);  
•  orientovat se v rovině a v prostoru, užívat soustavu souřadnic,chápat vztah mezi čísly a 
body jako základ počítačových znázornění a projektů;  
•  dokazovat jednoduchá tvrzení a vyvozovat logické závěry z daných předpokladů.  

1. ROČNÍK - DOTACE: 4, POVINNÝ 

ÚVOD DO MATEMATIKY  

výstupy učivo 

Úvod do matematiky 
Žák počítá obrázky, předměty, porovnává 
jejich množství, poznává čísla a čte je, 
umí spočítat prvky daného konkrétního 
souboru do 20-ti (včetně). 

Obor čísel do 5. 
Čtení a psaní číslic,znaků > , < , = , + , - . 
Číselná osa. 
Porovnávání čísel, řazení čísel vzestupně i 
sestupně. 
Rozklady čísel.  
Počítání prvků v daném souboru. 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Prv (1. ročník): Jsem školák, Prv (1. ročník): Člověk a zdraví, Prv (1. ročník): Život v přírodě, 
ochrana přírody 

N ČÍSLA A ČÍSLO 0 

výstupy učivo 

N čísla a číslo 0 
•  vytvořit konkrétní soubor (korálky, kuličky 
apod.) s daným počtem prvků do 20-ti 
(včetně);  
•  porovnávat čísla a soubory prvků s počtem 
prvků do 20 - ti;  
•  přečíst a zapsat čísla 0 až 20;  

Čtení a psaní číslic. 
Číselná osa. 
Porovnávání čísel, řazení čísel vzestupně i 
sestupně.. 
Zvětšování a zmenšování čísel o daný počet . 
Rozklady čísel. Počítání prvků v daném 
souboru. 
Vytváření vlastního souboru. 
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Obor čísel do 20. 
Čtení a zápis čísel. 
Číselná osa. 
Porovnávání čísel. 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Prv (1. ročník): Jsem školák, Prv (1. ročník): Člověk a zdraví, Prv (1. ročník): Život v přírodě, 
ochrana přírody 
přesahy z: 
HV (1. ročník): Hlasová výchova, HV (1. ročník): Hudební nauka 

SČÍTÁNÍ DO 20 BEZ PŘECHODU DESÍTKY  

výstupy učivo 

Sčítání do 20 bez přechodu desítky 
•  sčítat a odčítat čísla v oboru 0 - 10, v oboru 
10 - 20 bez přechodu přes desítku;  
•  používat sčítání a odčítání při řešení 
praktických situací;  
•  řešit slovní úlohy vedoucí k porovnávání 
čísel v oboru- O - 20;  
•  řešit slovní úlohy vedoucí ke sčítání a 
odčítání čísel v oboru 0 - 20 bez přechodu 
desítky;  
•  řešit slovní úlohy vedoucí ke vztahům o n-
více (méně v probíraném oboru  

Žák: 
Obor čísel do 20. 
Čtení a zápis čísel. 
Číselná osa. 
Porovnávání čísel. 
Zvětšování a zmenšování čísel o daný počet. 
Rozklady čísel na desítku a jednotky.  
Dočítání do daného počtu. 
Sčítání a odčítání v daném oboru. 
Jednoduché slovní úlohy na porovnávání, na 
sčítání a odčítání. 
Sčítání a odčítání v oboru do 20 bez přechodu 
desítky. 
Řešení úloh na porovnávání, sčítání, odčítání 
a úloh typu o více , o méně. 
Vytváření jednoduchých slovních úloh i 
samostatně.  
Sčítání a odčítání v oboru do 20 bez přechodu 
desítky - upevňování spojů. 
Řešení slovních úloh všech probraných typů. 
Samostatné vytváření slovních úloh.  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Prv (1. ročník): Jsem školák, Prv (1. ročník): Člověk a zdraví, Prv (1. ročník): Život v přírodě, 
ochrana přírody 
přesahy z: 
TV (1. ročník): Učební plán 

GEOMETRIE  

výstupy učivo 

Geometrie Geometrické pojmy: 
vpravo, vlevo, pod, nad, před, za, hned před, 
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 Rozezná, pojmenuje a nakreslí základní 
rovinné útvary¬  
 ( trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh),¬  
 rozezná, pojmenuje, nakreslí a vymodeluje 
jednoduchá tělesa¬ 
 ( koule, krychle, válec),¬ 
 orientuje se v prostoru,¬  
 rozumí pojmům – vlevo, vpravo, před,za, 
nahoře, dole, vpředu, vzadu,¬ uprostřed, hned 
před, hned za.  

hned za ,menší, větší, stejný. 
Orientace v prostoru. 
Rovinné obrazce: 
kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník. 
Skládání obrazců z geometrických tvarů. 
Skládání rovinných obrazců ze skládanek a 
stavebnic. 
Různé činnosti s využitím rovinných obrazců 
( vystřihování, skládání atd. ). 
Tělesa: 
krychle, kvádr, koule, válec. 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Prv (1. ročník): Jsem školák, Prv (1. ročník): Domov, Prv (1. ročník): Věci a činnosti kolem 
nás, Pč (1. ročník): Práce s drobným materiálem 
přesahy z: 
VV (1. ročník): Užité práce dekorativní a prostorové, VV (1. ročník): Výtvarné umění a 
životní prostředí, Pč (1. ročník): Konstrukční činnosti, VV (1. ročník): Výtvarné vyjádření 
skutečnosti 

2. ROČNÍK - DOTACE: 4+1, POVINNÝ 

ČÍSELNÝ OBOR DO 20 

výstupy učivo 

Číselný obor do 20 
•  umí čítat a odčítat čísla v oboru 0 – 20 s 
přechodem přes desítku;  
•  používá sčítání a odčítání při řešení 
praktických situací;  
•  řeší slovní úlohy vedoucí k porovnávání 
čísel v oboru- 0 - 20;  
•  řeší slovní úlohy vedoucí ke sčítání a 
odčítání čísel v oboru 0 - 20 s přechodem 
desítky;  
•  řeší slovní úlohy vedoucí ke vztahům o n-
více, o n- méně v probíraném oboru  

Sčítání a odčítání čísel v oboru 0 - 20 s 
přechodem desítky 
•  porovnávání čísel.  
•  zvětšování a zmenšování čísel o daný 
počet.  
•  rozklady čísel na desítku a jednotky.  
•  očítání do daného počtu.  
•  sčítání a odčítání v daném oboru.  
•  slovní úlohy na porovnávání, na sčítání a 
odčítání.  
•  čítání a odčítání v oboru do 20 přes desítku.  
•  řešení úloh úloh typu o více , o méně.  
•  vytváření jednoduchých slovních úloh i 
samostatně.  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Prv (2. ročník): Člověk, Prv (2. ročník): Lidé a čas, Prv (2. ročník): Věci a činnosti kolem nás, 
HV (2. ročník): Hudební nauka 
přesahy z: 
HV (2. ročník): Hudební nauka 
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ČÍSLENÝ OBOR 0 - 100 

výstupy učivo 

Číselný obor 0 - 100 
•  spočítá prvky daného konkrétního souboru 
do 100 (včetně);  
•  umí vytvořit konkrétní soubory (na 
počítadle, penězi, ve čtvercové síti, apod.) s 
daným počtem prvků do 100;  
•  porovnává čísla do 100 a vztahy mezi nimi 
umí zapsat pomocí symbolů;  
•  zaokrouhluje dané číslo na desítky;  
•  orientuje se na číselné ose;  
•  sčítá a odčítá čísla čísly jednocifernými v 
oboru do 100 s přechodem přes desítku;  
•  používá sčítání a odčítání při řešení 
praktických úloh;  
•  řeší slovní úlohy vedoucí k porovnávání 
čísel v oboru do 100;  
•  řeší slovní úlohy vedoucí ke sčítání a 
odčítání čísel v oboru do 100;  
•  řeší slovní úlohy s užitím vztahů o n-více 
(méně) v oboru do 100;  
•  písemně sčítá a odčítá bez přechodu desítky 
v oboru do 100  
•  písemně sčítá a odčítá s přechodem desítky 
v oboru do 100  

•  čtení a zápis čísel  
•  číselná řada;  
•  porovnávání čísel;  
•  číselná osa;  
•  zaokrouhlování čísel na desítky;  
•  součet a rozdíl čísel;  
•  závorky;  
•  počítání po desítkách, po jedné (v boru do 
100);  
•  řešení a vytváření slovních úloh na 
porovnávání čísel;  
•  sčítání a odčítání násobků deseti;  
•  sčítání a odčítání v oboru do 100 bez 
přechodu desítky  
•  sčítání a odčítání jednociferným číslem v 
oboru do 100 s přechodem desítky  
•  řešení a vytváření slovních úloh na sčítání a 
odčítání  
•  sčítání a odčítání s přechodem přes desítku  
•  písemné sčítání a odčítání bez přechodu 
desítky v oboru do 100  
•  písemné sčítání a odčítání s přechodem 
desítky v oboru do 100  
•  sčítání více než dvou čísel;  
•  odčítání více než jednoho čísla;  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Prv (2. ročník): Člověk, Prv (2. ročník): Lidé a čas, Prv (2. ročník): Věci a činnosti kolem nás, 
HV (2. ročník): Hudební nauka, Pč (2. ročník): Konstrukční činnosti, Pč (2. ročník): Příprava 
pokrmů 
přesahy z: 
TV (2. ročník): Učební plán 

NÁSOBENÍ A DĚLENÍ V N V OBORU DO 50 

výstupy učivo 

Násobení a dělení N čísel v oboru do 50 
•  násobí a dělí zpaměti 2,3,4,5,  
•  provádí početní úkony: n-krát více, n-krát 
méně  
•  řeší slovní úlohy na násobení;  
•  řeší slovní úlohy na dělení;  
•  řeší slovní úlohy vedoucí ke dvěma 
početním výkonům (např. sčítání, násobení);  

•  násobek;  
•  násobení jako opakované sčítání;  
•  činitel;  
•  záměna činitelů;  
•  násobilky 2,3,4,5  
•  dělení v oboru těchto násobilek;  
•  vztahy mezi násobením a dělením v oboru 
těchto násobilek  
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•  užívá závorky;  
•  řeší slovní úlohy na vztahy n-krát více, n-
krát méně  

•  názorné zavedení násobení a dělení na 
souborech různých předmětů;  
•  řady násobků daného čísla;  
•  řešení a vytváření slovních úloh na 
násobení a dělení v oboru násobilek;  
•  řešení a vytváření slovních úloh s využitím 
vztahů n-krát více, n-krát méně  

pokrytí průřezových témat 

 

GEOMETRIE  

výstupy učivo 

Geometrie 
•  kreslí křivé a rovné čáry;  
•  odhaduje délku úsečky na decimetry, 
centimetry;  
•  měří délku úsečky na centimetry;  
•  umí narýsovat přímku a pojmenovat ji  
•  umí vymodelovat tělesa (např. krychli, 
kvádr)  
•  poznává geometrická tělesa v praxi;  

•  úsečka;  
•  lomená čára  
•  délka úsečky;  
•  jednotky centimetr, metr;  
•  označení bodů a úseček;  
•  kreslení křivých a rovných čar;  
•  rýsování úseček;  
•  měření délky úsečky;  
•  přímky – rýsování  
•  užití různých stavebnic ke stavbám podle 
obrázků;  
•  modelování těles;  
•  krychle, kvádr, koule, válec, jehlan, kužel  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Pč (2. ročník): Konstrukční činnosti 
přesahy z: 
VV (2. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (2. ročník): Užité práce dekorativní a 
prostorové, VV (2. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, Pč (2. ročník): Konstrukční 
činnosti 

3. ROČNÍK - DOTACE: 4+1, POVINNÝ 

ČÍSELNÝ OBOR 0-100 

výstupy učivo 

Číselný obor 0-100 
•  sčítá a odčítá čísla čísly dvojcifernými v 
oboru do 100 s přechodem přes desítku  
•  řeší slovní úlohy vedoucí ke sčítání a 
odčítání čísel v oboru do 100  

•  sčítání a odčítání v oboru do 100 bez 
přechodu desítky  
•  sčítání a odčítánídvojciferným číslem v 
oboru do 100 s přechodem desítky  
•  řešení a vytváření slovních úloh na sčítání a 
odčítání  
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•  sčítání a odčítání s přechodem přes desítku  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Prv (3. ročník): Krajina kolem nás, Prv (3. ročník): Naše obec, Prv (3. ročník): Člověk, HV (3. 
ročník): Hudební nauka, TV (3. ročník): Učební plán, Pč (3. ročník): Příprava pokrmů 
přesahy z: 
Czj (3. ročník): Skladba, Czj (3. ročník): Tvarosloví, HV (3. ročník): Hudební nauka 

ČÍSELNÝ OBOR 0-1000 

výstupy učivo 

Číselný obor 0-1000 
•  čte a píše trojciferná čísla;  
•  vytváří konkrétní soubor (penězi, 
milimetrovým papírem apod.) s daným 
počtem prvků do 1 000;  
•  zakreslí obraz daného čísla na číselné ose;  
•  porovnává čísla do 1 000;  
•  používá sčítání a odčítání v daném oboru 
při řešení praktických úloh;  
•  písemně sčítá a odčítádvě trojciferná čísla;  
•  provádíkontrolu svého výpočtu;  
•  řeší slovní úlohy  
na porovnávání dvou trojciferných čísel,  
sčítání a odčítání dvou trojciferných čísel,  
na vztahy o n-více (méně); 
•  provádí předběžný odhad výsledku řešení;  

•  číselná řada;  
•  zápis čísel;  
•  porovnávání čísel;  
•  číselná osa;  
•  zaokrouhlování čísel na  
stovky, desítky; 
•  rozklad čísla v desít-  
kové soustavě;  
•  součet a rozdíl čísel;  
•  písemné algoritmy sčítá-  
tání a odčítání; 
•  odhad a kontrola výsledku  
•  počítání po stovkách,de-  
sítkách a jednotkách; 
•  čtení a zápisy trojcifer ných čísel;  
•  znázornění trojciferných  
čísel na číselné ose; 
•  porovnávání čísel pomocí  
číselné osy; 
•  řešení úloh na porovnávání  
trojciferných čísel; 
•  sčítání a odčítání násobků sta  
•  sčítání a odčítání čísel  
bez přechodu násobků sta; 
•  sčítání a odčítání čísel s  
přechodem násobků sta; 
•  písemné sčítání dvou sčítanců,  
kontrola výsledku záměnou sčítanců; 
•  písemné odčítání, kontrola  
výsledku sčítáním; 
řešení a vytváření slovních 
úloh na sčítání a odčítání 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Prv (3. ročník): Krajina kolem nás, Prv (3. ročník): Naše obec 
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NÁSOBENÍ A DĚLENÍ N ČÍSEL V OBORU NÁSOBILKY DO 100 

výstupy učivo 

Násobení a dělení N čísel v oboru násobilky 
do 100 
•  automaticky užívá spoje všech násobilek;  
•  dělí dvojciferné číslo jednociferným v 
oboru násobilky  
•  čte a sestavuje tabulky násobků;  
•  užívá násobení a dělení při řešení 
praktických úloh;  
•  řeší a vytváří slovní úlohy vedoucí k 
násobení jednociferného čísla jednociferným 
a dělení dvojciferného čísla jednociferným v 
oboru násobilky;  
•  provádí odhad výsledku;  
•  řeší slovní úlohy vedoucí k užití vztahů n-
krát více, n-krát méně  

•  násobek;  
•  násobení jako opakované sčítání;  
•  činitel;  
•  záměna činitelů;  
•  násobilky 2,3,4,5,6,7,8,9,10,  
•  dělení v oboru těchto násobilek;  
•  vztahy mezi násobením a dělením v oboru 
těchto násobilek  
•  názorné zavedení násobení a dělení na 
souborech různých předmětů;  
•  řady násobků daného čísla;  
•  řešení a vytváření slovních úloh na 
násobení a dělení v oboru násobilek;  
•  řešení a vytváření slovních úloh s využitím 
vztahů n-krát více, n-krát méně  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Pč (3. ročník): Pěstitelské práce, Pč (3. ročník): Příprava pokrmů 

NÁSOBENÍ A DĚLENÍ N ČÍSEL MIMO OBOR NÁSOBILKY DO 100 

výstupy učivo 

Násobení a dělení N čísel mimo obor 
násobilky do 100 
•  automaticky užívá spoje všech násobilek;  
•  násobí pamětně dvojciferné číslo 
jednociferným v jednoduchých případech;  
•  dělí dvojciferné číslo jednociferným mimo 
obor násobilek;  
•  umí určit neúplný podíl a zbytek v 
jednoduchých případech;  
•  čte a sestavuje tabulky násobků;  
•  užívá tabulkové zápisy v praxi (např. ceny 
zboží, vzdálenosti apod.);  
•  užívá násobení a dělení při řešení 
praktických úloh;  
•  řeší a vytváří slovní úlohy vedoucí k 
násobení dvojciferného čísla jednociferným a 
dělení dvojciferného čísla jednociferným;  
•  provádí odhad výsledku;  
•  řeší slovní úlohy vedoucí k užití vztahů n-
krát více, n-krát méně  

•  násobilky 2,3,4,5,6, 7, 8, 9;  
•  dělení v oboru těchto  
násobilek;  
•  násobení deseti;  
•  násobení a dělení dvoj  
ciferných čísel jedno-  
ciferným;  
•  dělení se zbytkem;  
•  součin, podíl, zbytek  
•  automatizace všech spojů  
násobilek; 
•  automatizace dělení v oboru  
násobilek; 
•  pamětné násobení dvojciferného  
čísla jednociferným 
mimo obor násobilek; 
•  násobení a dělení součtu  
nebo rozdílu dvou čísel; 
•  užití závorek;  
•  řešení a vytváření slovních  
úloh se dvěma různými početními 
výkony 
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pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Pč (3. ročník): Příprava pokrmů 

GEOMETRIE  

výstupy učivo 

Geometrie 
•  umí označit bod, krajní body úsečky, 
průsečík dvou přímek;-  
•  měří délku úsečky s přesností na milimetry;  
•  sestrojí úsečku dané délky s užitím 
jednotky milimetr;  
•  převádí jednotky délky s užitím měnitele 1 
000, 100, 10;  
•  provádí odhad délky, vzdálenosti;  
•  umí určit obvod jednoduchého obrazce 
(trojúhelník, čtverec, obdélník) sečtením 
délek jeho stran)  

•  přímka;  
•  polopřímka;  
•  vzájemná poloha dvou přímek;  
•  rovnoběžky, různoběžky;  
•  průsečík dvou různoběžek;  
•  čtvercová síť;  
•  rovinné obrazce – trojúhelník, čtverec, 
obdélník, čtyřúhelník;  
•  strana rovinného obrazce;  
•  obvod;  
•  jednotky délky milimetr,decimetr,  
•  kilometr  
•  rýsování přímek;  
•  označování průsečíku různoběžek;  
- vyznačování polopřímek; 
- kreslení a rýsování rovinných obrazců ve 
čtvercové síti; 
•  měření úseček s přesností na milimetry;  
•  odhad délky úsečky;  
•  rýsování úsečky dané délky (např. v 
centimetrech a milimetrech;  
•  měření délek stran rovinných obrazců se 
čtením délek stran;  
•  provádění odhadů délek různých úseček a 
vzdáleností;  
•  měření délek hran tělesa;  
•  modelování staveb tvaru kvádru, krychle, 
apod. podle daného plánu (užívání stavebnic, 
krabiček od sýrů apod.)  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Pč (3. ročník): Konstrukční činnosti 
přesahy z: 
VV (3. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (3. ročník): Užité práce dekorativní a 
prostorové, VV (3. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, Pč (3. ročník): Konstrukční 
činnosti 

4. ROČNÍK - DOTACE: 4+1, POVINNÝ 
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ČÍSELNÝ OBOR DO 1 000 000 

výstupy učivo 

Číselný obor do 1 000 000 
•  počítat do 1 000 000 po statisících, 
desetitisících, tisících;  
•  číst, psát a zobrazit čísla na číselné ose;  
•  porovnávat čísla do 1 000 000 a řešit 
příslušné nerovnice;  
•  zaokrouhlovat čísla na statisíce, 
desetitisíce, tisíce, sta, desítky;  
•  rozkládat čísla v desítkové soustavě;  
•  pamětně sčítat a odčítat čísla, která mají 
nejvýše dvě číslice různé od nuly;  
•  písemně sčítat a odčítat (sčítat alespoň tři 
čísla, odčítat od jednoho čísla dvě čísla, od 
součtu dvou čísel jedno číslo);  
•  pamětně násobit a dělit čísla do 1 000 000 
(nejvýše se dvěma různými číslicemi) 
jednociferným číslem;  
•  písemně násobit jedno a dvojciferným 
činitelem;  
•  písemně dělit jednociferným dělitelem;  
•  provádět odhad a kontrolu svého výpočtu;  
•  řešit slovní úlohy vedoucí k porovnávání 
čísel, provádění početních výkonů s čísly v 
daném oboru a na vztahy o n-více (méně), n-
krát více (méně);  
•  řešit slovní úlohy na dva až tři početní 
výkony  

•  posloupnost přirozených - počítání po 
statisících,  
čísel do 1 000 000; desetitisících, tisících; 
•  zápis čísel v desítkové - čtení a zápis čísel;  
soustavě;  
•  porovnávání čísel do - modelování daného 
čísla v  
1 000 000; zjednodušené formě; 
•  číselná osa;  
•  zaokrouhlování čísel na - porovnávání 
čísel;  
statisíce, desetitisíce, - řešení jednoduchých 
nerovnic 
tisíce, sta, desítky; s užitím číselné osy; 
•  sčítání a odčítání čísel - rozklad čísla v 
desítkové  
v daném oboru; soustavě; 
•  vlastnosti sčítání a od- - zaokrouhlování s 
danou  
čítání; přesností; 
•  vztahy mezi sčítáním a - vyznačování 
intervalů na  
odčítáním; číselné ose patřících k 
•  násobení a dělení čísel danému 
zaokrouhlenému číslu;  
v daném oboru;  
•  vztahy mezi násobením  
a dělením;  
•  písemné algoritmy náso- - početní operace 
a jejich  
bení a dělení; procvičování v oboru do 
miliónu; 
•  odhad výsledku;  
•  kontrola výpočtu; - pamětné sčítání a 
odčítání  
•  vlastnosti násobení; přirozených čísel 
(sčítání  
•  pořadí početních výkonů nebo odčítání 
čísel majících  
nejvýše tři číslice 
různé od nuly např.500 200 - 
300 190 apod.); 
- pamětné násobení a dělení 
jednociferným číslem; 
- písemné násobení jedno a 
dvojciferným činitelem; 
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- písemné dělení jednociferným 
dělitelem; 
- řešení slovních úloh na 
porovnávání čísel,na početní 
výkony, na vztahy o n-více 
(méně),n-krát více (méně); 
- vymezení základních vlastností- 
početních výkonů; 
- užívání závorek 

pokrytí průřezových témat 

přesahy z: 
Czj (4. ročník): Skladba, Czj (4. ročník): Tvarosloví, Ikt (4. ročník): Ovládání počítače, HV 
(4. ročník): Hudební nauka 

ZLOMKY  

výstupy učivo 

Zlomky 
•  názorně vyznačit polovinu, čtvrtinu celku;  
•  řešit jednoduché slovní úlohy na určení 
poloviny, třetiny, čtvrtiny, pětiny, desetiny 
daného počtu;  
•  sčítat zlomky se stejným jmenovatelem 1 1 
2 1  
např. — + — ; — + — a pod. 
2 2 3 3 

•  celek, část, zlomek; - využití názorných 
obrázků  
•  čitatel, jmenovatel, k určování  
zlomková čára; 1 1 1 1 1 
•  polovina, čtvrtina, tře- —, —, —, —, —— 
celku;  
tina, pětina, desetina; 2 4 3 5 10 
- řešení a vytváření slovních 
úloh k určování 
1 1 1 1 1 
—, —, —, —, —— daného celku; 
2 4 3 5 10 
- vyjádření celku z jeho 
dané poloviny, čtvrtiny, 
třetiny, pětiny, desetiny; 
- sčítání zlomků se stejným 
jmenovatelem v jednoduchých 
případech např. 
1 1 2 5 
— + —, — + — apod. 
2 2 5 5 

pokrytí průřezových témat 

 

ROVNOBĚŽKY , RŮZNOBĚŽKY , KOLMICE A KRUŽNICE  

výstupy učivo 

Rovnoběžky, různoběžky, kolmice a 
kružnice 

•  vzájemná poloha dvou - kreslení a rýsování 
rovnoběžek  
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•  určit vzájemnou polohu dvou přímek;  
•  sestrojit rovnoběžku s danou přímkou;  
•  sestrojit kolmici (pomocí trojúhelníku s 
ryskou) k dané přímce;  
•  narýsovat kružnici s daným středem a 
daným poloměrem  

přímek v rovině, rovno- a různoběžek; 
běžky, různoběžky - prů-  
sečík; - vyznačování průsečíku; 
•  kolmice-kolmost; - rýsování libovolného 
rovnoběžníku;  
•  kružnice, kruh;  
•  střed a poloměr kružnice; - rýsování 
kolmice pomocí  
trojúhelníku s ryskou; 
- rýsování libovolného obdélníku; 
- rýsování kružnice s daným 
středem a daným poloměrem; 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
VV (4. ročník): Užité práce dekorativní a prostorové, VV (5. ročník): Užité práce dekorativní 
a prostorové, VV (6. ročník): Užité práce dekorativní a prostorové, VV (7. ročník): Užité 
práce dekorativní a prostorové, VV (8. ročník): Užité práce dekorativní a prostorové, VV (9. 
ročník): Užité práce dekorativní a prostorové, Pč (4. ročník): Práce s drobným materiálem, Pč 
(4. ročník): Konstrukční činnosti, Pč (5. ročník): Práce s drobným materiálem, Pč (5. ročník): 
Konstrukční činnosti 
přesahy z: 
VV (4. ročník): Užité práce dekorativní a prostorové, VV (4. ročník): Výtvarné umění a 
životní prostředí, Pč (4. ročník): Konstrukční činnosti 

SOUMĚRNOST 

výstupy učivo 

Souměrnost 
poznat souměrný útvar; 
•  určit osu souměrnosti modelováním, 
překládáním apod.;  
•  nakreslit souměrný útvar  

•  osa souměrnosti; - určování os souměrnosti  
•  souměrné útvary; překládáním papíru na 
ná-  
•  rovnoramenný trojúhelník; zorných 
obrázcích-hvězda,  
•  rovnostranný trojúhelník; motýl apod.;  
- určování roviny souměrnosti 
na modelech krabičky apod; 
- souměrné útvary ve čtvercové 
síti; 
- konstrukce souměrného útvaru 
ve čtvercové síti; 
- modelování souměrných útvarů 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Ikt (6. ročník): Textový editor MS WORD, Ikt (6. ročník): Program POWER POINT, VV (4. 
ročník): Užité práce dekorativní a prostorové, VV (5. ročník): Užité práce dekorativní a 
prostorové, VV (7. ročník): Užité práce dekorativní a prostorové, VV (8. ročník): Užité práce 
dekorativní a prostorové, VV (9. ročník): Užité práce dekorativní a prostorové, Pč (4. ročník): 
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Práce s drobným materiálem, Pč (4. ročník): Konstrukční činnosti, Pč (5. ročník): Práce s 
drobným materiálem, Pč (5. ročník): Konstrukční činnosti 
přesahy z: 
VV (4. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (4. ročník): Užité práce dekorativní a 
prostorové, VV (4. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, Pč (4. ročník): Konstrukční 
činnosti 

OBSAH ČTVERCE A OBDÉLNÍKU , SÍŤ KVÁDRU A KRYCHLE  

výstupy učivo 

Obsah čtverce a obdélníku, síť kvádru a 
krychle 
•  určovat obsah rovinných obrazců pomocí 
čtvercové sítě;  
•  řešit jednoduché slovní úlohy na výpočty 
obsahu obdélníku a čtverce;  
•  vymodelovat síť kvádru, krychle;  
•  vymodelovat kvádr, krychli z dané sítě;  

•  obsah čtverce a obdélní- - určování obsahů 
rovinných  
ku ve čtvercové síti; obrazců pomocí 
čtvercové 
•  jednotky obsahu cm2,m2, sítě;  
mm2; - užití základních jednotek 
•  síť kvádru, krychle obsahu cm2,mm2, m2,  
- řešení jednoduchých slovních 
úloh na výpočty obsahů 
obdélníků a čtverců; 
- různé pohledy na tělesa 
(shora, zpředu, z boku); 
- síť kvádru a krychle rozložením 
krabičky; 
- modelování kvádru, krychle 
ze sítě; 
- určování povrchu kvádru 
(krychle) součtem obsahu stěn 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
VV (4. ročník): Užité práce dekorativní a prostorové, Pč (4. ročník): Práce s drobným 
materiálem, Pč (4. ročník): Konstrukční činnosti 
přesahy z: 
VV (4. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (4. ročník): Užité práce dekorativní a 
prostorové, VV (4. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí 

5. ROČNÍK - DOTACE: 4+1, POVINNÝ 

N ČÍSLA  

výstupy učivo 

N čísla 
•  porovnávat přirozená čísla a zobrazovat je 
na číselné ose;  
•  zaokrouhlovat přirozená čísla s 
požadovanou přesností;  

•  přirozená čísla do mili- - čtení a zápis čísel 
větších  
ónu a přes milión; 
než milión; 
•  posloupnost přirozených - porovnávání 
přirozených  
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•  zapsat dané přirozené číslo v požadovaném 
tvaru v desítkové soustavě;  
•  sčítat a odčítat přirozená čísla zpaměti 
(sčítaná nebo odčítaná čísla mají nejvýše dvě 
číslice různé od nuly);  
•  písemně sčítat tři až čtyři přirozená čísla;  
•  písemně odčítat dvě přirozená čísla;  
•  pamětně násobit a dělit přirozená čísla v 
jednoduchých případech;  
•  písemně násobit až čtyřciferným činitelem;  
•  písemně dělit jedno a dvojciferným 
dělitelem;  
•  řešit jednoduché a složené slovní úlohy 
vedoucí k jednomu nebo dvěma výpočtům s 
přirozenými čísly  

čísel; čísel; 
•  číselná osa; - zobrazování přirozených  
•  zápis přirozeného čísla čísel na číselné ose;  
v desítkové soustavě; - řešení jednoduchých 
ne- 
rovnic; 
•  početní výkony s přiro- - zaokrouhlování 
přirozených  
nými čísly a jejich čísel na milióny, 
vlastnosti; statisíce, tisíce, sta, desítky; 
•  písemné algoritmy počet- - užití číselné 
osy;  
ních výkonů;  
•  odhady výsledků; - pamětní sčítání a 
odčítání  
•  kontrola výpočtů; přirozených čísel;  
- užití písemných algoritmů; 
- pamětné násobení a dělení 
přirozených čísel; 
- užití písemných algoritmů 
násobení (až čtyřciferní 
činitelé), dělení jedno a 
dvojciferným dělitelem; 
- řešení slovních úloh na 
jeden až dva početní výkony; 
- užití vlastností početních 
výkonů (komutativnost,aso- 
ciativnost, distributivnost);  
- provádění odhadů a distributivnost);- 
- provádění odhadů a kontroly 
výpočtů 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Přv (5. ročník): Země ve vesmíru, Vl (5. ročník): Česká republika, Evropa, svět 
přesahy z: 
Czj (5. ročník): Skladba, Czj (5. ročník): Tvarosloví, HV (5. ročník): Hudební nauka 

DESTINNÁ ČÍSLA  

výstupy učivo 

Desetinná čísla 
•  zapsat a přečíst dané desetinné číslo řádu 
desetin a setin;  
•  zobrazit dané desetinné číslo řádu desetin 
na číselné ose;  
•  zaokrouhlit dané desetinné číslo řádu 
desetin na celky;  

•  zlomky se jmenovatelem - praktické 
modely desetinných  
10, 100 a jejich zápis čísel - peníze, hmotnosti 
, délky; 
desetinným číslem;  
•  desetinná čárka; - psaní a čtení desetinných  
•  desetina, setina; čísel (desetina,setina);  
- zobrazování desetinných čísel 
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•  sčítat a odčítat desetinná čísla řádu desetin 
a setin;  
•  násobit a dělit desetinné číslo deseti;  
•  užít desetinné číslo v praktických situacích;  
•  řešit jednoduché slovní úlohy na užití 
desetinných čísel  

řádu desetin a setin na číslené ose;  
- porovnávání těchto desetinných 
čísel; 
- písemné sčítání a odčítání 
desetinných čísel řádu desetin a 
setin; 
- násobení a dělení desetinných 
čísel řádu desetin a setin deseti a 
stem; 
- násobení a dělení desetinných 
čísel řádu desetin a setin přirozeným 
číslem menším než deset; 
- řešení a vytváření slovních úloh 
vedoucích k užití desetinných 
čísel v jednoduchých případech 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Ikt (5. ročník): Tabulkový procesor MS Office, Přv (5. ročník): Země ve vesmíru, Přv (5. 
ročník): Rozmanitost podmínek života na Zemi 

ROVINNÉ OBRAZCE A T ĚLESA 

výstupy učivo 

Rovinné obrazce, tělesa 
•  narýsovat obdélník, čtverec, pravoúhlý 
trojúhelník;  
•  vypočítat obvod a obsah obdélníku a 
čtverce;  
•  znát a umět převádět jednotky obsahu 
cm2,mm2, m2, ha;  
•  řešit slovní úlohy na výpočty obsahů 
obdélníku a čtverce;  
•  řešit úlohy z praxe na výpočty obsahů 
obdélníku a čtverce  

konstrukce, obdélníku, - rýsování rovnoběžek 
a kolmic 
čtverce; daných bodem; 
•  další jednotky obsahu  
a, ha, km2, mm2;  
•  povrch kvádru a krychle; - rýsování 
pravoúhlého trojúhelníku;  
•  propedeutika pojmu objem  
tělesa pomocí různých - rýsování obdélníku a 
čtverce; 
stavebnic (jednotková  
krychle) - rýsování rovnostranného a 
rovnoramenného trojúhelní; 
- výpočty obvodu a obsahu 
obdélníka a čtverce; 
- odhady obvodu a obsahu; 
- užití a převody jednotek obsahu; 
- řešení úloh z praxe; 
- modelování těles - určování 
spotřeby jednotkových krychlí; 
- propedeutika pojmu objem 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
VV (5. ročník): Užité práce dekorativní a prostorové, Pč (5. ročník): Práce s drobným 



 123 

materiálem, Pč (5. ročník): Konstrukční činnosti 
přesahy z: 
VV (5. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (5. ročník): Užité práce dekorativní a 
prostorové, VV (5. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, Ikt (5. ročník): Tvorba 
dokumentů, Pč (5. ročník): Konstrukční činnosti, Čjl (5. ročník): Komunikační a slohová 
výchova 

TABULKY , GRAFY A DIAGRAMY  

výstupy učivo 

Tabulky, grafy a diagramy 
•  doplňovat řady čísel, doplňovat tabulky;  
•  číst a sestrojovat sloupkový diagram;  
•  sestrojit a číst jednoduché grafy v soustavě 
souřadnic  

•  proměnná, nezávisle pro- - dosazování za 
proměnnou;  
měnná, závisle proměnná; - čtení a 
sestavování tabulek 
•  grafy; různých závislostí;  
•  soustava souřadnic; - čtení a sestavování 
sloupkových  
diagramů; 
- zakreslování jednoduchých grafů 
závislosti např.průběh jízdy autem, 
změna teploty během dne apod. 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Ikt (5. ročník): Textový editor MS Office, Ikt (5. ročník): Tabulkový procesor MS Office, Ikt 
(5. ročník): Tvorba dokumentů 
přesahy z: 
Ikt (5. ročník): Tabulkový procesor MS Office, Čjl (5. ročník): Komunikační a slohová 
výchova, TV (5. ročník): Učební plán, SPP (8. ročník): Výpočty 

6. ROČNÍK - DOTACE: 4+1, POVINNÝ 

SHRNUTÍ A OPAKOVÁNÍ U ČIVA Z 1. - 5. ROČNÍKU  

výstupy učivo 

Shrnutí a opakování učiva z 1. - 5. ročníku 
•  porovnávat, zaokrouhlovat přirozená čísla a 
zobrazovat je na číselné ose;  
•  zapsat dané přirozené číslo v požadovaném 
tvaru v desítkové soustavě;  
•  písemně sčítat,odčítat, násobit N čísla  
•  písemně dělit jedno a dvojciferným 
dělitelem;  
•  řešit jednoduché a složené slovní úlohy 
vedoucí k jednomu nebo dvěma výpočtům s 
přirozenými čísly  
•  zobrazit dané desetinné číslo řádu desetin 

Aritmetika 
•  přirozená čísla a jejich zápis v desítkové 
soustavě;  
•  zobrazení přirozených čísel na číselné ose;  
•  číslo nula;  
•  porovnávání přirozených čísel;  
•  zaokrouhlování přirozených čísel;  
•  početní výkony s přirozenými čísly včetně 
dělení jedno a dvojciferným dělitelem;  
•  řešení slovních úloh vedoucích na jeden až 
dva početní výkony s přirozenými čísly;  
•  desetinná čísla řádu desetin a setin, jejich 
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na číselné ose;  
•  zaokrouhlit dané desetinné číslo řádu 
desetin na celky;  
•  sčítat a odčítat desetinná čísla řádu desetin 
a setin;  
•  násobit a dělit desetinné číslo deseti;  
•  řešit jednoduché slovní úlohy na užití 
desetinných čísel  
•  narýsovat obdélník, čtverec, pravoúhlý 
trojúhelník;  
•  vypočítat obvod a obsah obdélníku a 
čtverce;  
•  znát a umět převádět jednotky obsahu 
cm2,mm2, m2, ha;  
•  řešit úlohy z praxe na výpočty obsahů 
obdélníku a čtverce  
•  doplňovat řady čísel, doplňovat tabulky;  
•  sestrojit a číst jednoduché grafy v soustavě 
souřadnic  

sčítání a odčítání;  
•  užití desetinných čísel na konkrétních 
modelech (peníze, hmotnosti, délky);  
•  zlomek jako část celku, znázornění zlomku;  
•  sčítání zlomků se stejným jmenovatelem v 
jednoduchých případech  
Geometrie 
•  rozeznávání rovinných obrazců 
(trojúhelník, obdélník, čtverec, čtyřúhelník, 
kruh);  
•  měření délek úseček - jednotky délky mm, 
cm, dm, m, km a jejich převody;  
sestrojování úseček dané délky; 
•  obvod obrazce;  
•  sestrojování rovnoběžky s danou přímkou, 
kolmice k dané přímce (pomocí trojúhelníku s 
ryskou);  
•  sestrojování kružnice s daným středem a 
poloměrem;  
•  konstrukce obdélníku, čtverce a 
pravoúhlého trojúhelníku;  
•  určování obsahu obrazce pomocí čtvercové 
sítě ;  
•  výpočet obsahu obdélníku a čtverce;  
•  jednotka obsahu mmý,cmý, dmý,mý,ha;  
•  rozeznávání prostorových útvarů (krychle, 
kvádr, hranol, válec, jehlan, kužel, koule);  
•  síť kvádru a krychle;  
•  výpočet povrchu kvádru a krychle sečtením 
obsahů jejich podstav a stěn;  
•  řešení slovních úloh vedoucích k 
jednoduchým výpočtům obvodů a obsahů 
obdélníku a čtverce  

pokrytí průřezových témat 

přesahy z: 
Z (6. ročník): Mapa, Z (6. ročník): Glóbus, D (6. ročník): Úvod do vyučování dějepisu 

DESETINNÁ ČÍSLA  

výstupy učivo 

Desetinná čísla 
•  zaokrouhlovat desetinná čísla na daný řád;  
•  násobit a dělit desetinná čísla 10, 100, 1 
000;  
•  převádět jednotky délky a hmotnosti;  
•  písemně sčítat, odčítat, násobit a dělit 

•  desetinná čísla; - rozšíření pojmu desetinné  
•  porovnávání desetinných číslo;  
čísel; - znázorňování desetinných 
•  sčítání a odčítání dese- čísel na číselné ose;  
tinných čísel; - porovnávání desetinných 
•  násobení a dělení deseti- čísel;  
nných čísel přirozeným - zaokrouhlování 
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desetinná čísla;  
•  užívat kapesní kalkulátor;  
•  řešit slovní úlohy z praxe vedoucí k 
výpočtům s desetinnými čísly, a to včetně 
úloh na výpočet obvodů a obsahů čtverce a 
obdélníka a povrchů kvádru a krychle;  
•  provádět odhad a kontrolu výsledků řešení 
úloh  

desetinných 
číslem; čísel na desetiny,setiny; 
•  násobení a dělení dese-  
tinných čísel;  
•  písemné algoritmy; - sčítání a odčítání 
desetinných  
•  vlastnosti početních čísel;  
výkonů s desetinnými - násobení a dělení 
desetinného 
čísly čísla 10, 100, 1 000; 
- převádění jednotek délky, 
obsahu, hmotnosti; 
- násobení a dělení desetinného 
čísla desetinným číslem 
zpaměti v jednoduchých případech 
např. 1,2 . O,2; 0,4 : 0,1 apod.; 
- písemné násobení desetinných 
čísel; 
- písemné dělení přirozených 
čísel, kde dělenec je menší než 
dělitel; 
- písemné dělení desetinných čísel; 
- užití kalkulátoru při výpočtech s 
desetinnými čísly; 
- užití vlastností početních 
výkonů s desetinnými čísly; 
- řešení úloh z praxe vedoucích 
k početním výkonům s desetinnými 
čísly 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Ikt (6. ročník): Tabulkový procesor MS EXCEL, F (6. ročník): Vlastnosti látek a těles, F (6. 
ročník): Pohyby a vzájemné působení těles, F (7. ročník): Mechanické vlastnosti kapalin a 
plynů, F (7. ročník): Světelné jevy, F (8. ročník): Elektromagnetické jevy, F (9. ročník): 
Energie a její přeměny, F (9. ročník): Zvukové jevy, F (9. ročník): Vesmír, Z (6. ročník): Tvar 
a pohyby planety Země, Z (6. ročník): Mapa, SPP (8. ročník): Výpočty, Pč (6. ročník): 
Využití digitálních technologií, Pč (7. ročník): Pěstitelské práce a chovatelství, Pč (7. ročník): 
Práce technickými materiály, Pč (9. ročník): Příprava pokrmů 
přesahy z: 
F (6. ročník): Pohyby a vzájemné působení těles, Ikt (6. ročník): Tabulkový procesor MS 
EXCEL, Z (6. ročník): Mapa, It (7. ročník): Osobní počítač, SPP (8. ročník): Výpočty, It (8. 
ročník): Osobní počítač, Z (9. ročník): Politická mapa dnešního světa, It (9. ročník): Osobní 
počítač 

DĚLITELNOST N ČÍSEL 

výstupy učivo 
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Dělitelnost N čísel 
•  rozeznat prvočíslo a číslo složené;  
•  provést rozklad přirozeného čísla na 
prvočinitele;  
•  určit čísla soudělná a nesoudělná;  
•  určit největší společný dělitel dvou až tří 
přirozených čísel;  
•  určit nejmenší společný násobek dvou až tří 
přirozených čísel;  
•  řešit jednoduché slovní úlohy vedoucí k 
určení nejmenšího společného násobku 2 až 3 
přirozených čísel, nebo největšího společného 
dělitele 2 až 3 přirozených čísel  

•  násobek, dělitel; - určování násobků a 
dělitelů  
•  znaky dělitelnosti 2, 3, daného čísla;  
5, 10;  
•  prvočísla; - užívání znaků dělitelnosti  
2,3,5,10 při úpravách zlomků; 
•  rozklad čísla na prvo- - určování 
společného násobku  
činitele; 2 až 3 přirozených čísel; 
•  společný dělitel, nej-  
větší společný dělitel - určování nejmenšího 
společného 
(D); násobku 2 až 3 přirozených čísel; 
•  společný násobek, nej-  
menší společný násobek - určování 
společného dělitele 
(n ); 2 až 3 přirozených čísel; 
•  čísla soudělná a nesou-  
dělná - určování největšího společného 
dělitele 2 až 3 přirozených čísel; 
- řešení slovních úloh s využitím 
největšího společného dělitele a 
nejmenšího společného násobku 
2 a 3 přirozených čísel 

pokrytí průřezových témat 

přesahy z: 
Ikt (6. ročník): Textový editor MS WORD, Ikt (6. ročník): Tabulkový procesor MS EXCEL, 
It (7. ročník): Osobní počítač 

ÚHEL A JEHO VELIKOST  

výstupy učivo 

Úhel a jeho velikost 
•  narýsovat úhel dané velikosti určené ve 
stupních;  
•  změřit velikost úhlu pomocí úhloměru;  
•  užívat jednotky stupeň a minuta;  
•  odhadnout velikost úhlu;  
•  graficky sčítat a odčítat úhly;  
•  sčítat a odčítat velikosti úhlů udané ve 
stupních a minutách  
•  násobit a dělit úhel a jeho velikost dvěma;  
•  vyznačit vrcholové, vedlejší úhly, určit 
jejich velikost  

•  úhel, osa úhlu; - přenášení úhlu;  
•  velikost úhlu, stupeň,  
minuta, úhloměr; - konstrukce osy úhlu; 
•  přímý, ostrý, pravý, - měření velikosti 
úhlu,užití  
tupý úhel; úhloměru; 
•  vedlejší a vrcholové - rýsování úhlu dané 
velikosti;-  
úhly;  
•  sčítání a odčítání úhlů - rozeznávání a 
rýsování přímého  
a jejich velikostí; úhlu, pravého úhlu, ostrého 
a 
•  násobení a dělení úhlů tupého úhlu;  
a jejich velikostí dvěma - odhady velikostí 
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úhlu; 
- grafické sčítání a odčítání úhlů; 
- sčítání a odčítání velikosti úhlů; 
- grafické násobení a dělení  
úhlů dvěma; 
- určování velikostí vedlejších a 
vrcholových úhlů  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
F (7. ročník): Světelné jevy 
přesahy z: 
D (6. ročník): Starověké Řecko, D (6. ročník): Starověký Řím, VV (6. ročník): Výtvarné 
vyjádření skutečnosti, VV (6. ročník): Užité práce dekorativní a prostorové, VV (6. ročník): 
Výtvarné umění a životní prostředí 

OSOVÁ SOUMĚRNOST 

výstupy učivo 

Osová souměrnost 
•  určit, zda jsou dva rovinné obrazce shodné  
•  sestrojit obraz rovinného obrazce v osové 
souměrnosti  
•  určit osu souměrnosti osově souměrného 
obrazce  

•  shodnost geometrických - shodnost 
rovinných obrazců  
útvarů; ověřování pomocí průsvitky;  
•  osová souměrnost; - konstrukce obrazu v 
osové  
•  osa souměrnosti; souměrnosti;  
•  osově souměrné obrazce - určování osy 
osově souměrných  
•  osa úsečky obrazců;  

pokrytí průřezových témat 

přesahy z: 
Ikt (6. ročník): Textový editor MS WORD, D (6. ročník): Starověký Řím, VV (6. ročník): 
Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (6. ročník): Užité práce dekorativní a prostorové, VV (6. 
ročník): Výtvarné umění a životní prostředí 

TROJÚHELNÍK  

výstupy učivo 

Trojúhelník 
•  třídit a popsat trojúhelníky;  
•  sestrojit výšky a těžnice trojúhelníku;  
•  sestrojit kružnici opsanou a vepsanou 
trojúhelníku;  
•  určit velikost vnitřního úhlu trojúhelníku, 
jsou-li dány velikosti dalších dvou vnitřních 
úhlů trojúhelníku  

•  vnější a vnitřní úhly - popis různých 
trojúhelníků  
trojúhelníku; a jejich vlastnosti; 
•  rovnoramenný a rovno- - určování velikosti 
vnitřních  
stranný trojúhelník; úhlů trojúhelníků; 
•  výšky trojúhelníku;  
•  těžnice trojúhelníku, - sestrojování os 
vnitřních  
těžiště; úhlů trojúhelníků, sestavování 
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•  kružnice vepsaná a op- os stran;  
saná trojúhelníku; - sestrojování kružnice 
opsané a 
•  trojúhelníková nerovnost vepsané 
trojúhelníku;  
- konstrukce trojúhelníku ze tří stran; 

pokrytí průřezových témat 

přesahy z: 
D (6. ročník): Starověké Řecko, D (6. ročník): Starověký Řím, VV (6. ročník): Výtvarné 
vyjádření skutečnosti, VV (6. ročník): Užité práce dekorativní a prostorové, VV (6. ročník): 
Výtvarné umění a životní prostředí 

OBJEM A POVRCH KVÁDRU A KRYCHLE  

výstupy učivo 

Objem a povrch kvádru a krychle 
•  sestrojit obraz kvádru, krychle ve volném 
rovnoběžném promítání;  
•  vypočítat objem a povrch kvádru a krychle;  
•  znát a umět převádět jednotky objemu;  
•  sestrojit síť kvádru, krychle;  
•  řešit úlohy z praxe na výpočty objemů a 
povrchů kvádru, krychle  

objem tělesa v krychlo- -objem krychle a 
kvádru v 
vé síti; krychlové síti; 
•  jednotky objemu: cm3,m3, - jednotky 
objemu, převádění  
dm3, mm3, hl, dl, cl, ml; jednotek objemu; 
•  objem krychle a kvádru; - výpočty objemu 
kvádru a  
•  síť krychle a kvádru; krychle ve slovních 
úlohách;  
•  povrch krychle a kvádru; - výpočet povrchu 
kvádru a  
•  stěnová a tělesová úhlo- krychle ve 
slovních úlohách;  
příčka;  
•  volné rovnoběžné promítá- - zobrazování 
krychle a kvádru  
tání ve volném rovnoběžném promítání 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
F (6. ročník): Vlastnosti látek a těles, F (6. ročník): Pohyby a vzájemné působení těles, F (8. 
ročník): Elektromagnetické jevy, F (9. ročník): Energie a její přeměny, Pč (9. ročník): 
Příprava pokrmů 
přesahy z: 
F (6. ročník): Vlastnosti látek a těles, D (6. ročník): Starověké Řecko, D (6. ročník): 
Starověký Řím, VV (6. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (6. ročník): Užité práce 
dekorativní a prostorové, VV (6. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí 

7. ROČNÍK - DOTACE: 3+1, POVINNÝ 

ZLOMKY  
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výstupy učivo 

Zlomky 
•  uvést daný zlomek na základní tvar;  
•  porovnat dva zlomky;  
•  zobrazit daný zlomek na číslené ose;  
•  určit společného jmenovatele dvou a tří 
zlomků;  
•  sčítat a odčítat dva až tři zlomky;  
•  násobit a dělit dva zlomky;  
•  upravit smíšené číslo na zlomek;  
•  určit převrácené číslo k danému zlomku;  
•  převést zlomek na desetinné číslo a naopak;  
•  užívat zlomky při řešení praktických 
situací;  
•  řešit slovní úlohy vedoucí k základním 
operacím se zlomky  

•  zlomek, základní tvar - porovnávání 
zlomků;  
zlomku;  
•  rozšiřování a krácení - zobrazování zlomků 
na číselné  
zlomků: rovnost zlomků; 0 ose; 
- sčítání a odčítání zlomků 
•  početní operace se zlomky; (převádění na 
společného  
jmenovatele; 
•  společný jmenovatel; - násobení a dělení 
zlomků;  
•  převrácené číslo; - převádění smíšených 
čísel  
•  smíšená čísla; na zlomky;  
- převádění zlomku na 
desetinné číslo a naopak; 
- řešení slovních úloh na 
využití početních výkonů 
se zlomky ; 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
F (7. ročník): Mechanické vlastnosti kapalin a plynů, F (7. ročník): Světelné jevy 
přesahy z: 
Ov (7. ročník): Majetek, vlastnictví, hospodaření 

CELÁ ČÍSLA , RACIONÁLNÍ ČÍSLA  

výstupy učivo 

Celá čísla, racionální čísla 
•  zapsat záporné a kladné číslo a zobrazit je 
na číselné ose;  
•  určit opačné číslo k danému číslu;  
•  zobrazit dané racionální číslo na číselné 
ose;  
•  porovnat dvě racionální čísla;  
•  určit absolutní hodnotu racionálního čísla 
pomocí číselné osy;  
•  sčítat a odčítat celá čísla;  
•  sčítat a odčítat dvě racionální čísla;  
•  násobit a dělit celá čísla;  
•  násobit a dělit dvě racionální čísla;  
•  užívat početní výkony s celými a 
racionálními čísly v praxi;  
•  řešit slovní úlohy na užití celých a 

•  čísla kladná, záporná; - užití záporných 
čísel v  
•  čísla navzájem opačná; praxi;  
•  absolutní hodnota čísla; - zápis záporného 
čísla;  
•  uspořádání celých čísel ; - kladná čísla a 
jejich vztah  
k přirozeným číslům; 
•  sčítání a odčítání ce- - určování opačného 
čísla k  
lých čísel; danému číslu; 
•  násobení a dělení celých - dvojí význam 
znaménka  
čísel; minus; 
•  záporná desetinná čísla; - určování 
absolutní hodnoty  
•  racionální čísla; daného čísla (geometrický  



 130 

racionálních čísel;  model); 
•  uspořádání racionálních - porovnávání 
celých čísel;  
čísel; - sčítání a odčítání celých 
•  početní operace s racio- čísel;  
nálními čísly - násobení a dělení číslem 1; 
- násobení a dělení celých čísel; 
- řešení slovních úloh vedoucích 
na početní výkony s celými 
čísly; 
- zobrazování záporných desetinných 
čísel na číselné ose; 
- vyjadřování racionálních 
čísel zlomkem nebo desetinným  
číslem; 
- zobrazování racionálních 
čísel na číselné ose; 
- porovnávání racionálních čísel; 
- početní operace s racionálními čísly; 
- řešení slovních úloh v 
oboru racionálních čísel 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
F (7. ročník): Mechanické vlastnosti kapalin a plynů, F (7. ročník): Světelné jevy, Pč (7. 
ročník): Pěstitelské práce a chovatelství, Pč (7. ročník): Práce technickými materiály 
přesahy z: 
F (7. ročník): Mechanické vlastnosti kapalin a plynů, F (7. ročník): Světelné jevy, Pč (7. 
ročník): Práce technickými materiály, It (7. ročník): Osobní počítač, It (8. ročník): Osobní 
počítač, It (9. ročník): Osobní počítač 

POMĚR, PŘÍMÁ A NEP ŘÍMÁ ÚM ĚRNOST 

výstupy učivo 

Poměr, přímá a nepřímá úměrnost 
•  porovnat dvě veličiny poměrem;  
•  zvětšit (zmenšit) danou hodnotu v daném 
poměru;  
•  rozdělit celek na dvě (tři) části v daném 
poměru;  
•  daný zlomek zjednodušit krácením;  
•  řešit slovní úlohy z praxe využitím poměru;  
•  využívat dané měřítko při zhotovování 
jednoduchých plánů a čtení map;  
•  zapsat tabulku přímé, nepřímé úměrnosti;  
•  určit, zda daná závislost je nebo není přímá 
(nepřímá) úměrnost a své tvrzení zdůvodnit;  
•  zakreslit bod s danými souřadnicemi v 

•  poměr; - vyjádření poměru dělením,  
zlomkem; 
•  převrácený poměr; - krácení a rozšiřování 
poměru;-  
•  postupný poměr;  
•  měřítko plánů a map; - určování 
převráceného poměru  
k danému;  
•  přímá úměrnost; - dělení celku na části v 
daném  
•  soustava souřadnic, osy poměru;  
souřadnic; - zvětšování a zmenšování v 
•  graf přímé úměrnosti; daném poměru;  
•  nepřímá úměrnost; - řešení slovních úloh 
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pravoúhlé soustavě souřadnic;  
•  přečíst souřadnice bodu vyznačeného v 
pravoúhlé soustavě souřadnic;  
•  narýsovat graf přímé (nepřímé úměrnosti);  
•  řešit slovní úlohy s využitím vztahů přímé a 
nepřímé úměrnosti;  
•  řešit slovní úlohy pomocí trojčlenky;  

vedoucích  
•  graf nepřímé úměrnosti; k užití poměru;  
•  trojčlenka; - určování měřítka plánů a map;  
- rýsování jednoduchých plánků; 
- zápis vztahů přímé a nepřímé 
úměrnosti pomocí tabulek; 
- určování zda daný vztah je 
nebo není úměrnost; 
- užití soustavy souřadnic; 
- čtení souřadnic bodu; 
- zakreslování bodu s danými souřadnicemi; 
- sestrojování a čtení grafů 
přímé a nepřímé úměrnosti; 
- řešení slovních úloh z 
praxe na využití přímé a 
nepřímé úměrnosti; 
- užití postupu řešení slovních 
úloh trojčlenkou 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
F (7. ročník): Mechanické vlastnosti kapalin a plynů, F (7. ročník): Světelné jevy, F (8. 
ročník): Elektromagnetické jevy, F (9. ročník): Energie a její přeměny, F (9. ročník): Zvukové 
jevy, F (9. ročník): Vesmír, Pč (9. ročník): Příprava pokrmů, Pč (9. ročník): Pěstitelské práce 
a chovatelství 
přesahy z: 
Ov (7. ročník): Majetek, vlastnictví, hospodaření, D (7. ročník): Středověk od 13. do 15. 
století, SPP (8. ročník): Výpočty 

PROCENTA , ÚROKY  

výstupy učivo 

Procenta, úroky 
•  určit kolik procent je daná část celku;  
•  určit jak velkou část celku tvoří daný počet 
procent;  
•  určit celek z dané části, z daného počtu 
procent;  
•  řešit slovní úlohy na výpočet počtu procent, 
procentové části, celku;  
•  řešit jednoduché příklady na výpočet úroků  

•  procento, základ procen- - výpočet 1 %, 
výpočet základu,  
tová část, počet procent; výpočet procentové 
části, 
•  úrok; výpočet počtu procent  
(provádění výpočtů pomocí přechodu přes 1 
% 
pomocí úměry, pomocí desetinných 
čísel); 
- řešení slovních úloh; 
- jednoduché úrokování; 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Ov (7. ročník): Majetek, vlastnictví, hospodaření, Ov (8. ročník): Stát a hospodářství, Ov (9. 
ročník): Člověk a pracovní činnosti, Ov (9. ročník): Etická výchova - životní perspektivy, F 
(7. ročník): Mechanické vlastnosti kapalin a plynů, F (7. ročník): Světelné jevy, F (8. ročník): 
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Elektromagnetické jevy, Př (8. ročník): Základy genetiky, Z (9. ročník): Společenské, sídelní 
a hospodářské poměry současného světa, SPP (8. ročník): Výpočty, Pč (7. ročník): Pěstitelské 
práce a chovatelství, Pč (7. ročník): Práce technickými materiály, Pč (9. ročník): Svět práce, 
Pč (9. ročník): Příprava pokrmů, Pč (9. ročník): Pěstitelské práce a chovatelství 
přesahy z: 
Ov (7. ročník): Majetek, vlastnictví, hospodaření, F (7. ročník): Mechanické vlastnosti kapalin 
a plynů, D (7. ročník): Středověk od 5. do 12. století, D (7. ročník): Středověk od 13. do 15. 
století, SPP (8. ročník): Výpočty 

SHODNOST A STŘEDOVÁ SOUMĚRNOST 

výstupy učivo 

Shodnost a středová souměrnost 
•  určit shodné útvary;  
•  užívat věty o shodnosti útvarů sss, sus, usu;  
•  sestrojit trojúhelník zadaný sss, sus, usu;  
•  sestrojit obraz útvaru v osové a středové 
souměrnosti;  
•  určit osu osově souměrného rovinného 
obrazce;  
•  určit střed souměrnosti středově 
souměrného rovinného obrazce;  
•  užít shodná zobrazení (osovou a středovou 
souměrnost) v praxi  

•  shodnost geometrických - určování 
shodných útvarů  
útvarů; pomocí průsvitky; 
•  shodnost trojúhelníků; - užití vět o 
shodnosti  
•  věty o shodnosti troj- trojúhelníků;  
úhelníků; - konstrukce trojúhelníků 
•  shodná zobrazení,středová podle vět sss, 
sus, usu;  
souměrnost; - opakování osové souměrnosti; 
•  samodružný bod;  
•  útvar středově souměrný - konstrukce 
obrazu útvaru  
ve středové souměrnosti; 
- užití vlastností středově 
souměrných obrazců; 
- řešení úloh z praxe 

pokrytí průřezových témat 

přesahy z: 
Pč (7. ročník): Práce technickými materiály 

ČTYŘÚHELNÍKY , HRANOLY  

výstupy učivo 

Čtyřúhelníky a hranoly 
•  rozlišovat jednotlivé druhy rovnoběžníků a 
znát jejich vlastnosti;  
•  rozlišovat jednotlivé druhy lichoběžníků a 
znát jejich vlastnosti;  
•  sestrojit rovnoběžník v jednoduchých 
případech;  
•  vypočítat obvod a obsah rovnoběžníku;  
•  sestrojit lichoběžník v jednoduchých 
případech;  
•  vypočítat obvod a obsah lichoběžníku;  

•  rovnoběžník a jeho - konstrukce výšky a 
úhlopříčky  
vlastnosti; rovnoběžníku; 
•  výšky a úhlopříčky - rozlišování různých 
druhů  
rovnoběžníku; rovnoběžníků podle jejich 
vlastností; 
•  obdélník,kosodélník,  
čtverec,kosočtverec;  
•  obvod a obsah rovnoběž- - výpočty obvodů 
a obsahů  
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•  řešit slovní úlohy z praxe vedoucí k 
výpočtu obvodu a obsahu rovnoběžníku, 
lichoběžníku a trojúhelníku;  
•  sestrojit síť hranolu s rovnoběžníkovou, 
trojúhelníkovou nebo lichoběžníkovou 
základnou;  
•  vypočítat povrch a objem hranolu s 
rovnoběžníkovou, trojúhelníkovou nebo 
lichoběžníkovou základnou  

níku; rovnoběžníků; 
•  obsah trojúhelníku; - řešení slovních úloh 
vedoucích  
k výpočtům obvodů a obsahů 
•  lichoběžník, vlastnosti rovnoběžníků;  
lichoběžníku; - výpočty obvodů a obsahů 
•  obvod a obsah licho- trojúhelníků;  
běžníku;  
•  hranol; - konstrukce rovnoběžníků z 
daných  
•  objem a povrch hranolu; prvků;  
- rozlišování různých druhů 
lichoběžníků a jeho vlastnosti; 
- výpočty obvodů a obsahů 
lichoběžníků; 
- konstrukce lichoběžníků z daných 
prvků; 
- řešení slovních úloh na výpočty 
obvodů a obsah trojúhelníků, 
rovnoběžníků a lichoběžníků; 
- hranoly s rovnoběžníkovou, 
trojúhelníkovou a lichoběžníkovou 
základnou; 
- výpočet objemů a povrchů těchto 
hranolů; 
- síť těchto hranolů; 
- úlohy z praxe na výpočty objemů a 
povrchů těchto hranolů 

pokrytí průřezových témat 

přesahy z: 
F (7. ročník): Mechanické vlastnosti kapalin a plynů, Pč (7. ročník): Práce technickými 
materiály, D (7. ročník): Středověk od 5. do 12. století, D (7. ročník): Středověk od 13. do 15. 
století, VV (7. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (7. ročník): Užité práce 
dekorativní a prostorové, VV (7. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí 

8. ROČNÍK - DOTACE: 4+1, POVINNÝ 

DRUHÁ MOCNINA A ODMOCNINA , PYTHAGOROVA V ĚTA 

výstupy učivo 

Druhá mocnina a odmocnina 
•  určovat druhou mocninu a druhou 
odmocninu pomocí tabulek a kapesního 
kalkulátoru;  
•  znát Pythagorovu větu;  
•  užívat Pythagorovu větu v praxi;  

•  druhá mocnina; - určování druhé mocniny 
pomocí  
•  druhá odmocnina; tabulek a kalkulátoru;  
•  Pythagorova věta; - určování druhé 
odmocniny  
pomocí tabulek a kalkulátoru; 
- řešení slovních úloh z praxe 
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•  řešit slovní úlohy vedoucí k užití 
Pythagorovy věty  

na užití určování druhé mocniny a  
druhé odmocniny; 
- řešení úloh s geometrickou 
tematikou; 
- Pythagorova věta, její algebrický a 
geometrický význam;  
- řešení úloh z praxe na užití Pythagorovy 
věty; 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
F (8. ročník): Elektromagnetické jevy, F (9. ročník): Energie a její přeměny, F (9. ročník): 
Zvukové jevy, F (9. ročník): Vesmír 

MOCNINY S PŘIROZENÝM MOCNITELEM  

výstupy učivo 

Mocniny s přirozeným mocnitelem 
•  určovat mocniny s přirozeným mocnitelem;  
•  provádět základní početní operace s 
mocninami;  
•  zapsat dané číslo v desítkové soustavě 
pomocí mocnin deseti a ve tvaru a.10n, kde 1 
[ a < 10  

•  mocniny s přirozeným - sčítání a odčítání 
mocnin  
mocnitelem; s přirozeným mocnitelem; 
•  operace s mocninami s - násobení a dělení 
mocnin  
přirozeným mocnitelem s přirozeným 
mocnitelem; 
a jejich vlastnosti; - mocnina součinu; 
•  zápis čísel v desítkové - mocnina zlomku;  
soustavě pomocí mocnin - mocnina mocniny; 
deseti - čtení a psaní rozšířeného 
zápisu čísel v desítkové 
soustavě pomocí mocnin 
čísla deset; 

pokrytí průřezových témat 

 

VÝRAZY  

výstupy učivo 

Výrazy 
•  určit hodnotu daného číselného výrazu;  
•  zapsat slovní text pomocí výrazů s 
proměnnými v jednoduchých případech;  
•  sčítat a odčítat celistvé výrazy;  
•  násobit výraz jednočlenem;  
•  upravit výraz vytýkáním před závorkou;  
•  násobit dvojčlen dvojčlenem, trojčlenem;  
•  užívat vzorce (a +- b)2 , a2 - b2 ke 
zjednodušení výrazů  

•  číselný výraz; - určování hodnot číselných  
výrazů; 
•  hodnota číselného výrazu; - výraz s 
proměnnou;  
•  proměnná; - dosazování do výrazu;  
•  výraz s proměnnou; - zápis do slovního 
textu pomocí  
výrazů; 
•  celistvý výraz; - mnohočlen;  
•  mnohočlen; - sčítání a odčítání mnohočlenů  
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- násobení mnohočlenu jednočlenem; 
- vytýkání před závorkou; 
- násobení mnohočlenu mnohočlenem; 
- užití vzorců (a +- b)2 , a2 - b2 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
F (8. ročník): Elektromagnetické jevy, F (9. ročník): Energie a její přeměny, F (9. ročník): 
Zvukové jevy, F (9. ročník): Vesmír, Ch (8. ročník): Chemické zákony, Ch (8. ročník): 
Chemické reakce a jejich zápis, Ch (9. ročník): Redoxní reakce, Ch (9. ročník): Energie a 
chemická reakce, SPP (8. ročník): Výpočty 

L INEÁRNÍ ROVNICE  

výstupy učivo 

Lineární rovnice 
•  řešit lineární rovnice pomocí 
ekvivalentních úprav;  
•  provádět zkoušku správnosti svého řešení;  
•  vypočítat hodnotu neznámé ze vzorce po 
dosazení číselných hodnot všech daných 
veličin;  
•  řešit slovní úlohy vedoucí k řešení lineární 
rovnice;  
•  užít řešení lineární rovnice v praxi;  

•  rovnost, vlastnosti - řešení jednoduchých li-  
rovnosti; neárních rovnic pomocí 
•  lineární rovnice s jed- ekvivalentních 
úprav;  
nou neznámou, kořen (ře- - provádění 
zkoušky správnosti 
šení) lineární rovnice; řešení; 
•  ekvivalentní úpravy li- - řešení slovních 
úloh vedoucích  
neárních rovnic; k řešení lineárních rovnic; 
•  zkouška; - výpočet neznámé ze vzorce;  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
F (8. ročník): Elektromagnetické jevy, F (9. ročník): Energie a její přeměny, F (9. ročník): 
Zvukové jevy, F (9. ročník): Vesmír, Ch (8. ročník): Chemické reakce a jejich zápis, SPP (8. 
ročník): Výpočty 
přesahy z: 
SPP (8. ročník): Výpočty 

ZÁKLADY STATISTIKY  

výstupy učivo 

Základy statistiky 
•  provádět jednoduchá statistická šetření a 
zapisovat jeho výsledky formou tabulky nebo 
je vyjadřovat sloupkovým (případně 
kruhovým) diagramem;  
•  číst tabulky a grafy a umět je interpretovat 
v praxi;  
•  určit četnost jednotlivých hodnot a zapsat ji 
do tabulky;  
•  vypočítat aritmetický průměr;  

•  statistický soubor; - konkrétní provádění 
sta-  
•  statistické šetření; tistických šetření;  
•  jednotka, znak, četnost; - třídění podle 
kvantitativních  
nebo kvalitivních znaků; 
•  aritmetický průměr;  
•  medián, modus; - zápis zjištěných údajů do  
tabulky, určování četnosti 
•  diagramy-sloupkový, hodnot daného 
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•  určit z dané tabulky modus i medián;  
•  číst a sestrojovat různé diagramy a grafy s 
údaji uvedenými v procentech  

znaku,užití  
kruhový čárkovací metody; 
- výpočet aritmetického 
průměru; 
- určování mediánu a modusu 
jejich užití v praxi; 
- čtení a sestrojování 
sloupkového diagramu a 
kruhového diagramu; 
- čtení a sestrojování různých 
diagramů s údaji zadanými v 
procentech 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Ch (9. ročník): Mimořádné události - havárie, Z (9. ročník): Společenské, sídelní a 
hospodářské poměry současného světa, Z (9. ročník): Globální problémy současného světa, 
SPP (8. ročník): Výpočty 
přesahy z: 
F (8. ročník): Elektromagnetické jevy, SPP (8. ročník): Výpočty, TV (8. ročník): Učební plán, 
D (8. ročník): Dějiny od konce 18. století do 70. let 19. století, Pč (8. ročník): Využití 
digitálních technologií 

KRUH, KRUŽNICE , VÁLEC  

výstupy učivo 

Kruh, kružnice, válec 
•  sestrojit tečnu ke kružnici v daném bodu 
kružnice;  
•  sestrojit tečnu ke kružnici z daného bodu 
ležícího vně kružnice;  
•  užít Thaletovu větu v praxi;  
•  určit vzájemnou polohu přímky a kružnice;  
•  určit vzájemnou polohu dvou kružnic;  
•  vypočítat obsah a obvod kruhu, délku 
kružnice;  
•  sestrojit síť válce;  
•  vypočítat objem a povrch válce;  
•  užít pojmy kruh, kružnice, válec v 
praktických situacích;  
•  řešit slovní úlohy vedoucí k výpočtům 
obsahu a obvodu kruhu, délky kružnice, 
objemu a povrchu válce  

•  kruh, kružnice, vzájem- - sestrojování 
kružnice daného  
ná poloha kružnice a poloměru; 
přímky - tečna, sečna, - konstrukce tečny 
kružnice v daném 
vnější přímka; bodě kružnice; 
•  tětiva; - konstrukce průsečíků přímky a  
•  vzájemná poloha dvou kružnice ( i v 
soustavě souřadnic);  
kružnic;  
•  vnější a vnitřní dotyk - určování vztahů 
poloměrů  
dvou kružnic,středná; dvou kružnic a středné; 
•  obsah kruhu, délka kruž- - Thaletova věta;  
nice; - konstrukce tečny ke kružnici z 
•  číslo ă; daného bodu ležícího vně  
•  válec, síť válce, podsta- kružnice;  
vy a plášť válce;  
•  objem a povrch válce; - výpočty obsahu 
kruhu,obvodu  
kruhu a délky kružnice; 
- slovní úlohy na výpočet 
obsahu kruhu, obvodu kruhu;  
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- modelování válce; 
konstrukce sítě válce; 
- výpočty povrchu a objemu válce; 
- řešení slovních úloh na výpočty 
objemu a povrchu válce 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
F (8. ročník): Elektromagnetické jevy, F (9. ročník): Energie a její přeměny, F (9. ročník): 
Zvukové jevy, F (9. ročník): Vesmír, SPP (8. ročník): Výpočty, Pč (8. ročník): Pěstitelské 
práce a chovatelství, Pč (9. ročník): Příprava pokrmů, Pč (9. ročník): Pěstitelské práce a 
chovatelství 
přesahy z: 
D (8. ročník): Počátky novověku, D (8. ročník): Dějiny od 2. poloviny 17. do konce 18. 
století, D (8. ročník): Dějiny od konce 18. století do 70. let 19. století, VV (8. ročník): 
Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (8. ročník): Užité práce dekorativní a prostorové, VV (8. 
ročník): Výtvarné umění a životní prostředí 

KONSTRUKČNÍ ÚLOHY  

výstupy učivo 

Konstruk ční úlohy 
•  používat základní pravidla přesného 
rýsování;  
•  sestrojit osu úsečky, osu úhlu;  
•  sestrojit rovnoběžky s danou přímkou v 
dané vzdálenosti;  
•  sestrojit soustředěné kružnice;  
•  sestrojit točnu ke kružnici v daném bodě, 
tečnu ke kružnici z daného bodu ležícího vně 
kružnice;  
•  sestrojit trojúhelník podle vět sss, sus, usu;  
•  sestrojit trojúhelníky a čtyřúhelníky zadané 
různými prvky v jednodušších případech  

•  množiny bodů dané -základní pravidla 
přesného  
vlastnosti; rýsování a jejich užití v praxi; 
•  základní konstrukční  
úlohy;  
•  konstrukce trojúhelníků a - sestrojování 
množin bodů  
čtyřúhelníků dané vlastnosti; 
- řešení konstrukčních úloh 
na sestrojování trojúhelníků, 
rovnoběžníků, lichoběžníků; 
- rozbor konstrukční úlohy, 
zápis postupu konstrukce, 
provedení konstrukce 

pokrytí průřezových témat 

 

9. ROČNÍK - DOTACE: 4+1, POVINNÝ 

LOMENÝ VÝRAZ , ŘEŠENÍ LINEÁRNÍCH ROVNIC S NEZNÁMOU VE JMENOVATELI  

výstupy učivo 

Lomený výraz, řešení lineárních rovnic s 
neznámou ve jmenovateli 
•  určovat podmínky, za kterých má daný 

•  lomený výraz; - krácení a rozšiřování 
lomených  
•  definiční obor výrazu; výrazů;  
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lomený výraz smysl;  
•  krátit a rozšiřovat lomené výrazy;  
•  sčítat a odčítat dva až tři lomené výrazy;  
•  násobit a dělit dva lomené výrazy;  
•  převést složený lomený výraz na násobení 
dvou lomených výrazů;  
•  řešit jednoduché lineární rovnice s 
neznámou ve jmenovateli;  
•  řešit slovní úlohy vedoucí k jednoduchým 
lineárním rovnicím s neznámou ve 
jmenovateli  

•  početní operace s lome- - sčítání a odčítání 
lomených  
nými výrazy; výrazů; 
•  složený lomený výraz; - násobení a dělení 
lomených  
výrazů; 
- úprava složených lomených 
výrazů; 
•  lineární rovnice s nez- - řešení lineárních 
rovnic  
námou ve jmenovateli s neznámou ve 
jmenovateli; 
- řešení slovních úloh; 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
F (9. ročník): Energie a její přeměny, F (9. ročník): Zvukové jevy, F (9. ročník): Vesmír, SPP 
(8. ročník): Výpočty 

SOUSTAVY LINEÁRNÍCH ROVNIC SE DV ĚMA NEZNÁMÝMI  

výstupy učivo 

Soustava lineárních rovnic se dvěma 
neznámými 
•  řešit soustavu dvou lineárních rovnic se 
dvěma neznámými dosazovací metodou;  
•  provádět zkoušku řešení;  
•  řešit soustavu dvou lineárních rovnic se 
dvěma neznámými sčítací metodou v 
jednoduchých případech;  
•  řešit slovní úlohy pomocí soustav dvou 
lineárních rovnic se dvěma neznámými  

•  soustava dvou lineárních - řešení soustavy 
dvou li-  
rovnic se dvěma neznámý- neárních rovnic se 
dvěma 
mi neznámými metodou dosazovací a 
sčítací; 
- řešení slovních úloh 
vedoucích k řešení soustavy 
lineárních rovnic; 
- řešení slovních úloh 
nazývaných slovní úlohy 
"na pohyb", "na společnou 
práci", "na směsi" 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
F (9. ročník): Energie a její přeměny, F (9. ročník): Zvukové jevy, F (9. ročník): Vesmír, SPP 
(8. ročník): Výpočty 
přesahy z: 
F (9. ročník): Energie a její přeměny 

FUNKCE  

výstupy učivo 

Funkce 
•  rozeznat funkční vztah od jiných vztahů;  

•  funkce; - určování tabulek z grafů  
•  definiční obor funkce; různých závislostí, 
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•  určit definiční obor funkce a množinu 
hodnot funkce;  
•  sestrojit graf lineární funkce, kvadratické 
funkce y = ax2 nepřímé úměrnosti y = k/x  
•  řešit graficky soustavu dvou lineárních 
rovnic;  
•  užívat probrané funkce při řešení úloh z 
praxe  

které  
•  množina hodnot funkce; jsou zadáním 
funkce;  
•  závislá a nezávislá - sestrojování grafů 
funkce  
proměnná; podle daných tabulek; 
•  graf funkce; - rozlišování lineární funkce  
•  rostoucí a klesající od ostatních funkcí a  
funkce; sestrojování jejího grafu; 
•  konstantní funkce; - určování, kdy je 
funkce  
•  lineární funkce a její rostoucí, kdy klesající 
a proč;  
vlastnosti;  
•  graf lineární funkce; - grafické řešení 
soustavy  
•  přímá úměrnost jako dvou lineárních 
rovnic;  
zvláštní případ lineární - užití grafu lineární 
funkce 
funkce; k řešení úloh z praxe; 
•  grafické řešení soustavy - sestrojování 
grafu kvadra-  
dvou lineárních rovnic; tické funkce y = ax2 ; 
•  kvadratická funkce y = ax2 - užití grafu 
kvadratické  
a její graf; funkce k řešení úloh z praxe; 
•  nepřímá úměrnost y = k/x  
a její graf; - graf funkce y = k/x  
- užití této funkce k řešení 
úloh z praxe 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
F (9. ročník): Energie a její přeměny, F (9. ročník): Zvukové jevy, F (9. ročník): Vesmír, Ch 
(9. ročník): Energie a chemická reakce, Ch (9. ročník): Mimořádné události - havárie, SPP (8. 
ročník): Výpočty, Pč (9. ročník): Příprava pokrmů 
přesahy z: 
F (9. ročník): Zvukové jevy, F (9. ročník): Vesmír 

PODOBNOST, GONIOMETRICKÁ FUNKCE SINUS A TANGENS V PRAVOÚHLÉM TROJÚHELNÍKU  

výstupy učivo 

Podobnost, goniometrická funkce sinus a 
tangens v pravoúhlém trojúhelníku 
•  určit podobné útvary v rovině;  
•  určit a použít poměr podobnosti;  
•  sestrojit rovinný obraz podobný danému;  

•  podobnost; - určování podobných útvarů  
•  poměr podobnosti; v rovině;  
•  podobnost trojúhelníků; - určování poměru 
podobnosti;  
- užití vět o podobnosti 
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•  rozdělit úsečku dané délky v daném 
poměru;  
•  užívat poměr podobnosti při práci s plány a 
mapami;  
•  sestrojovat grafy funkcí sinus a tangens pro 
hodnoty úhlů v intervalu <Oo: 90o >;  
•  užívat goniometrické funkce sinus a tanges 
ostrého úhlu z praxe;  
•  užívat goniometrické funkce sinus a 
tangens při výpočtech objemů a povrchů 
těles;  
•  určit hodnoty těchto funkcí pomocí tabulek 
nebo kalkulátoru  

•  věty o podobnosti troj- trojúhelníků ke 
zjišťování  
úhleníků; jejich podobnosti; 
- praktické zmenšování a 
•  dělení úsečky v daném zvětšování 
rovinných  
poměru; obrazců v daném poměru; 
•  technické výkresy,plány - užití podobností 
při konstrukci  
a mapy ; plánů,výpočtů délky cest podle 
•  poměr stran v podobných map, 
zhotovování modelů;  
trojúhelnících;  
•  goniometrické funkce ja- - odvozování 
gonometrických  
ko poměry stran v pravo- funkcí ostrých úhlů 
jako 
úhlém trojúhelníku; poměrů stran podobných 
•  funkce sinus, kosinus, pravoúhlých 
trojúhelníků;  
tangens; - užívání tabulek pro určování 
•  užití funkce sinus a tan- hodnot těchto 
funkcí pro  
gens ostré úhly a určování 
úhlu pro známou hodnotu funkce; 
- užití funkce sinus a tangens k 
řešení úloh z praxe 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
F (9. ročník): Energie a její přeměny, F (9. ročník): Zvukové jevy, F (9. ročník): Vesmír 

JEHLAN , KUŽEL , KOULE  

výstupy učivo 

Jehlan, kužel, koule 
•  sestrojit síť jehlanu;  
•  vypočítat objem a povrch jehlanu v 
jednoduchých případech;  
•  vypočítat objem a povrch kužele;  
•  užít goniometrické funkce sinus a tangens 
při výpočtu povrchu a objemu jehlanu a 
kužele v jednoduchých případech;  
•  vypočítat objem a povrch koule  

•  jehlan, kužel; - modelování jehlanu a 
kužele;-  
•  síť jehlanu;  
•  objem a povrch jehlanu - konstrukce sítí 
jehlanu  
a kužele; a kužele; 
- výpočty objemů a povrchů 
•  koule,poloměr koule; jehlanu a kužele;  
- řešení úloh z praxe na 
•  objem a povrch koule výpočty objemů a 
povrchů  
jehlanu a kužele i s užitím 
goniometrických funkcí 
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sinus a tangens; 
- užití vzorců pro objem a 
povrch koule v praktických 
úlohách 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
F (9. ročník): Energie a její přeměny, F (9. ročník): Zvukové jevy, F (9. ročník): Vesmír, Z (6. 
ročník): Tvar a pohyby planety Země, Z (6. ročník): Glóbus, SPP (8. ročník): Výpočty 
přesahy z: 
VV (9. ročník): Užité práce dekorativní a prostorové, VV (9. ročník): Výtvarné umění a 
životní prostředí, D (9. ročník): Československo a svět v době světových válek, D (9. ročník): 
Dějiny od konce 19. století do 1. světové války, VV (9. ročník): Výtvarné vyjádření 
skutečnosti 

ZÁKLADY FINAN ČNÍ MATEMATIKY  

výstupy učivo 

Základy finanční matematiky 
•  vypočítat úrok z dané jistiny za určité 
období při dané úrokové míře;  
•  určit hledanou jistinu;  
•  provádět jednoduché a složené úrokování;  
•  vypočítat úrok z úroku  

•  úrok; - výpočet úroku, určování  
•  jistina; počtu dní úrokové doby;  
•  úroková doba; - jednoduché úrokování;  
•  úrokovací období; - složené úrokování;  
•  úroková míra; - řešení slovních úloh z 
praxe  
•  jednoduché úrokování;  
•  složené úrokování  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Ov (9. ročník): Etická výchova - životní perspektivy, Ch (9. ročník): Mimořádné události - 
havárie, Pč (9. ročník): Svět práce, Pč (9. ročník): Příprava pokrmů, Pč (9. ročník): Pěstitelské 
práce a chovatelství 
přesahy z: 
Ov (8. ročník): Stát a hospodářství, D (9. ročník): Československo a svět v době světových 
válek, D (9. ročník): Dějiny od konce 19. století do 1. světové války 

4.3. Informační a komunikační technologie 

4.3.1. Informační a komunikační technologie - charakteristika 

Informatika, jako obor zabývající se zákonitostmi vzniku, zpracování, přenosu a 
využívání informací, má i pro běžný praktický život žáků v současném, technicky vyspělém 
světě vzrůstající význam. Převážná část informací je v současnosti uložena na 
magnetofonových nosičích. Z těchto důvodů je nezbytné vybavit žáka znalostmi a 
dovednostmi z oblasti výpočetní techniky. Kromě znalostí manipulace s počítačem na 
základní uživatelské úrovni, získané v povinném předmětu Praktické činnosti, je důležité 
seznámit žáka se základy algoritmizace a programování rozvinout u něho tvořivou schopnost 
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uplatnit dosažené znalosti a dovednosti při řešení praktických problémů, s nimiž se setkává ve 
škole i mimo školu. 

4. ROČNÍK - DOTACE: 0+1, POVINNÝ 

KOMPETENCE K UČENÍ  
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

PRVOTNÍ SEZNÁMENÍ S POČÍTA ČEM  

výstupy učivo 

Prvotní seznámení s počítačem - neustále se zvyšující nároky na 
informovanost člověka 
- pojem informace a její jednotka 
- základní sestava počítače, periférie 
- bezpečná práce s počítačem 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (4. ročník): Komunikační a slohová výchova, Čjl (4. ročník): Čtení a literární výchova, Pč 
(4. ročník): Konstrukční činnosti 
přesahy z: 
VV (4. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (4. ročník): Užité práce dekorativní a 
prostorové, VV (4. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí 

OVLÁDÁNÍ PO ČÍTA ČE 

výstupy učivo 

Ovládání počítače •  klávesnice, význam kláves  
•  přepínání do různých režimů  
•  myš jako ovládací prvek počítače  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (4. ročník): Komunikační a slohová výchova, M (4. ročník): Číselný obor do 1 000 000, 
Pč (4. ročník): Konstrukční činnosti 
přesahy z: 
VV (4. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (4. ročník): Užité práce dekorativní a 
prostorové, VV (4. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí 

OSOBNÍ NASTAVENÍ POČÍTA ČE 

výstupy učivo 

Osobní nastavení počítače •  nastavení pracovního prostředí  
•  práce v síti a na lokálním počítači  
•  struktura operačního systému, adresáře, 
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složky  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (4. ročník): Čtení a literární výchova 

APLIKACE OS WINDOWS 

výstupy učivo 

Aplikace OS Windows •  textový editor  
•  tabulkový procesor  
•  malování  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (4. ročník): Jazyková výchova, Čjl (4. ročník): Komunikační a slohová výchova, Přv (4. 
ročník): Životní podmínky rostlin a živočichů a stavba jejich těl 

5. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

KOMPETENCE K UČENÍ  
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  
KOMPETENCE PRACOVNÍ  

TEXTOVÝ EDITOR MS OFFICE  

výstupy učivo 

Textový editor MS Office - ovládání klávesnice 
- základní pravidla pro psaní jednoduchých 
textů 
- úpravy již napsaného textu 
- formátování textu 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (5. ročník): Komunikační a slohová výchova 
přesahy z: 
VV (5. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (5. ročník): Užité práce dekorativní a 
prostorové, VV (5. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, M (5. ročník): Tabulky, grafy 
a diagramy, Čjl (5. ročník): Čtení a literární výchova 

TABULKOVÝ PROCESOR MS OFFICE  

výstupy učivo 

Tabulkový procesor MS Office •  základní pojmy – buňka, obsah buňky  
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•  formátování buněk  
•  možnosti tabulkového procesoru, výpočty, 
funkce  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (5. ročník): Jazyková výchova, M (5. ročník): Tabulky, grafy a diagramy 
přesahy z: 
M (5. ročník): Destinná čísla, M (5. ročník): Tabulky, grafy a diagramy 

INTERNET , EMAIL  

výstupy učivo 

Internet, email •  světová síť internet jako zdroj informací  
•  vyhledávání informací na internetu  
•  webové stránky  
•  stahování informací z internetu, tisk 
dokumentů  
•  elektronická pošta  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (5. ročník): Komunikační a slohová výchova, Čjl (5. ročník): Jazyková výchova, Přv (5. 
ročník): Rozmanitost podmínek života na Zemi, Přv (5. ročník): Člověk, jeho životní 
podmínky a vztahy k prostředí, Vl (5. ročník): Obrazy z českých dějin, VV (5. ročník): 
Výtvarné umění a životní prostředí 
přesahy z: 
VV (5. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (5. ročník): Užité práce dekorativní a 
prostorové, VV (5. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, Čjl (5. ročník): Čtení a 
literární výchova, Čjl (5. ročník): Komunikační a slohová výchova, Čjl (5. ročník): Jazyková 
výchova 

TVORBA DOKUMENT Ů 

výstupy učivo 

 •  kombinace textového editoru, obrázků a 
tabulek  
•  ukládání a správa souborů  
•  paměťová média pro ukládání dokumentů  
•  zásady bezpečné práce se soubory a 
ochrana dat  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (5. ročník): Komunikační a slohová výchova, Čjl (5. ročník): Jazyková výchova, M (5. 
ročník): Rovinné obrazce a tělesa, Vl (5. ročník): Česká republika, Evropa, svět, VV (5. 
ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, Pč (5. ročník): Konstrukční činnosti 
přesahy z: 
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M (5. ročník): Tabulky, grafy a diagramy, Čjl (5. ročník): Komunikační a slohová výchova, 
Čjl (5. ročník): Jazyková výchova 

6. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

KOMPETENCE K UČENÍ  
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  
KOMPETENCE PRACOVNÍ  

TEXTOVÝ EDITOR MS WORD 

výstupy učivo 

Textový editor MS WORD •  ovládání klávesnice, specifické klávesy, 
druhy klávesnic  
•  psaní textů  
•  formátování textu, klávesové zkratky  
•  vytváření dokumentů pomocí Word, 
vkládání obrázků  
•  zasílání vytvořených dokumentů 
elektronickou poštou  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (6. ročník): Jazyková výchova, Čjl (6. ročník): Komunikační a slohová výchova, M (6. 
ročník): Dělitelnost N čísel, M (6. ročník): Osová souměrnost, D (6. ročník): Pravěk, Ov (6. 
ročník): Škola, obec, VV (6. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, Vkz (6. ročník): Já a 
moji blízcí, Vkz (6. ročník): Jak pečovat o zdraví, Vkz (6. ročník): Můj pracovní den, Pč (6. 
ročník): Využití digitálních technologií 
přesahy z: 
M (4. ročník): Souměrnost, D (6. ročník): Úvod do vyučování dějepisu, D (6. ročník): Pravěk, 
D (6. ročník): Starověk, D (6. ročník): Starověké Řecko, D (6. ročník): Starověký Řím, VV 
(6. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (6. ročník): Užité práce dekorativní a 
prostorové, VV (6. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, It (7. ročník): Internet, It (7. 
ročník): Textové editory, It (8. ročník): Internet, It (8. ročník): Textové editory, It (9. ročník): 
Internet, It (9. ročník): Textové editory 

TABULKOVÝ PROCESOR MS EXCEL 

výstupy učivo 

Tabulkový procesor MS EXCEL •  základní informace o tabulkovém procesoru  
•  buňka, formátování buňky  
•  využití funkcí, vkládání funkcí  
•  vytváření a úpravy tabulek  
•  grafy, možnosti práce s grafem, propojení 
tabulky a grafu  
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pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (6. ročník): Jazyková výchova, M (6. ročník): Desetinná čísla, M (6. ročník): Dělitelnost N 
čísel, F (6. ročník): Vlastnosti látek a těles, Př (6. ročník): Praktické poznávání přírody, Z (6. 
ročník): Mapa, Vkz (6. ročník): Můj pracovní den, Vkz (6. ročník): Zdraví na talíři, Pč (6. 
ročník): Využití digitálních technologií 
přesahy z: 
M (6. ročník): Desetinná čísla, It (7. ročník): Internet, It (7. ročník): Textové editory, It (8. 
ročník): Internet, It (8. ročník): Textové editory, It (9. ročník): Internet, It (9. ročník): Textové 
editory 

PROGRAM POWER POINT 

výstupy učivo 

Program POWER POINT •  seznámení s programem, ovládání  
•  prezentace a její význam  
•  vytváření jednoduché prezentace  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (6. ročník): Komunikační a slohová výchova, Ov (6. ročník): Škola, obec, Ov (6. ročník): 
Region, vlast, Př (6. ročník): Praktické poznávání přírody, Z (6. ročník): Přírodní složky a 
oblasti Země, VV (6. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (6. ročník): Výtvarné 
umění a životní prostředí, Vkz (6. ročník): Jak pečovat o zdraví, Vkz (6. ročník): Dospívání - 
období velkých proměn, Pč (6. ročník): Využití digitálních technologií 
přesahy z: 
M (4. ročník): Souměrnost, It (7. ročník): Internet, It (7. ročník): Textové editory, It (8. 
ročník): Internet, It (8. ročník): Textové editory, It (9. ročník): Internet, It (9. ročník): Textové 
editory 

INTERNET  

výstupy učivo 

Internet •  teoretické poznatky o vývoji internetu, 
význam celosvětové sítě  
•  orientace na internetu, základní ovládací 
prvky  
•  internetové programy, internetové 
prohlížeče  
•  rizika internetu  
•  počítačové viry a jejich šíření v síti  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (6. ročník): Jazyková výchova, Čjl (6. ročník): Komunikační a slohová výchova, Ov (6. 
ročník): Škola, obec, Ov (6. ročník): Region, vlast, Z (6. ročník): Postavení Země ve vesmíru, 
Z (6. ročník): Tvar a pohyby planety Země, Z (6. ročník): Mapa, Z (6. ročník): Zeměpis 
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světadílů a oceánů, Vkz (6. ročník): Jak pečovat o zdraví, Vkz (6. ročník): Můj pracovní den, 
Vkz (6. ročník): Zdraví na talíři, Vkz (6. ročník): Dospívání - období velkých proměn 
přesahy z: 
D (6. ročník): Úvod do vyučování dějepisu, D (6. ročník): Pravěk, D (6. ročník): Starověk, D 
(6. ročník): Starověké Řecko, D (6. ročník): Starověký Řím, VV (6. ročník): Výtvarné 
vyjádření skutečnosti, VV (6. ročník): Užité práce dekorativní a prostorové, VV (6. ročník): 
Výtvarné umění a životní prostředí, Z (6. ročník): Zeměpis světadílů a oceánů, Z (7. ročník): 
Austrálie a Oceánie, Z (7. ročník): Afrika, Z (7. ročník): Amerika, Z (7. ročník): Asie, Z (7. 
ročník): Evropa, It (7. ročník): Internet, Z (8. ročník): Regiony ČR, It (8. ročník): Internet, Z 
(9. ročník): Společenské, sídelní a hospodářské poměry současného světa, Z (9. ročník): 
Politická mapa dnešního světa, It (9. ročník): Internet 

4.3.2. Informatika 

Vzdělávací předmět Informatika  na 2. stupni školy navazuje na výstupy téhož 
předmětu z 1. stupně a je součástí vzdělávací oblasti Informa ční a komunikační 
technologie. Umožní žákům rozvíjet již získané základní úrovně informační gramotnosti – 
základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a současných informačních technologií, 
orientovat se v okruhu informací, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším 
vzdělávání i v reálném životě- a doplňovat je o nové dovednosti. Získané dovednosti zvyšují 
pravděpodobnost rozvoje kvalifikace a profesního růstu při dalším vzdělávání a volbě 
povolání. 
 Cílem vzdělávání je umožnit žákům získat dovednosti vedoucí k postupné nezávislosti 
jedince  na formě vzdělávání a možnosti eventuální volby samostatného formování vědomostí 
s využitím moderních forem komunikačních kanálů ( e- learning ). Dovednosti, získané 
v předmětu Informatika, poskytují žákům metody práce, které využívá při rozvoji svých 
schopností v dalších vzdělávacích oborech. 
 Žáci se naučí  pracovat se základními aplikacemi využívanými v běžném životě. Na 
2.stupni rozvíjíme dovednosti práce s grafickými a textovými editory. Naučí se základům 
práce s tabulkovými editory a aplikacemi pro tvorbu prezentací, které využijí v dalších 
předmětech. Kromě získaných dovedností v práci s aplikacemi budou žáci vedeni k ověřování 
a verifikaci informací získaných např. na internetu, ke schopnosti uvědomění si relevance  a 
pravdivosti jednotlivých informačních kanálů. 

7. ROČNÍK - DOTACE: 0+1, VOLITELNÝ (ENVIRONMENTÁLNĚ TECHNICKÁ SKUPINA) 

KOMPETENCE K UČENÍ  
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  
KOMPETENCE PRACOVNÍ  

OSOBNÍ POČÍTA Č 

výstupy učivo 

Osobní počítač 
Korektně začíná a ukončuje svou práci na 
počítači. 

Vývoj počítačů od prvního po současnost 
(sálové a osobní počítače). 
HW - HARDWARE 
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Dokáže historicky zařadit vznik prvních 
počítačů (sálových) a vznik osobních 
počítačů. 
Uvědomuje si trendy ve vývoji výpočetní 
techniky – miniaturizace a zvyšování výkonu 
a kapacit. 
Vysvětlí význam pojmu HARDWARE, 
pozná, pojmenuje a zařadí nejběžnější 
součásti a zařízení počítače a vysvětlí jejich 
funkci. 
Programy, které zná, umí zařadit do příslušné 
skupiny (podskupiny). 
Dokáže vysvětlit, k čemu která skupina 
(podskupina) programů slouží. 

Skříň (základní jednotka) – procesor, pevný 
disk (HDD), operační paměť (RAM), 
základní deska, zdroj, mechaniky (disketová, 
CD, DVD), porty, karty (grafická, zvuková, 
síťová, fax/modemová) 
Jednotky výkonu procesoru (Hz) a kapacit 
pamětí (B) a jejich násobky (K, M, G) 
Periferie: 
• vstupní zařízení (klávesnice, myš, skenner, 
mikrofon, digit. fotoaparát …) 
• výstupní zařízení (monitor, tiskárna, 
reproduktory …) 
SW – SOFTWARE 
• operační systémy 
• aplikace (textové editory, grafické editory, 
výukové programy, komunikační programy 
…) 
• utility, systémové utility 
• antivirové programy 
• komprimační programy 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
M (6. ročník): Desetinná čísla, M (6. ročník): Dělitelnost N čísel, M (7. ročník): Celá čísla, 
racionální čísla 

TEXTOVÉ EDITORY  

výstupy učivo 

Textové editory 
Orientuje se ve struktuře složek, rozlišuje 
místní a síťové disky. 
Dokáže vytvořit složku nebo prázdný soubor, 
přejmenovat je, zkopírovat či přesunout, 
případně odstranit je. 
V některém z textových editorů dokáže 
otevřít existující soubor upravit vlastnosti 
písma a odstavce, příp. vložit obrázek, změnit 
jeho vlastnosti a umístit jej v textu. 
Dokáže uložit změny na stejné místo nebo 
jinam, příp. pod jiným názvem. 
Z obrázků dokáže ve Wordu vytvořit 
jednoduchý plakát apod. 
Dokáže vytvořit tabulku, upravit její vzhled, 
vyplnit ji daty (text, čísla) nebo obrázky. 

Práce se složkami a soubory: 
• pojmy:disk (logický), složka (adresář), 
soubor 
• postupy vytvoření, přejmenování, 
kopírování, přesunu a odstranění složky či 
souboru včetně variant (menu, myš, 
klávesové zkratky) 
Textové editory 
• uložení, otevření souboru 
• pohyb v dokumentu (klávesnice, myš) 
• označení části textu do bloku (klávesnice, 
myš) 
• kopírování, přesun částí textu 
• psaní, oprava textu (vel. pís. s diakritikou, 
další znaky) 
• formát písma a odstavce (menu, panel 
nástrojů) 
• vložení obrázku - WordArt, klipart, 
automatické tvary – formát obrázku (velikost, 
barvy a čáry - výplň a ohraničení) 
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• vložení obrázku ze souboru (ohraničení, 
obtékání) 
• tvorba tabulek vč. úpravy jejich vzhledu, 
pojmy buňka, sloupec, řada 
Open office 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (7. ročník): Jazyková výchova, Čjl (7. ročník): Komunikační a slohová výchova, Čjl (7. 
ročník): Literární výchova, Ikt (6. ročník): Textový editor MS WORD, Ikt (6. ročník): 
Tabulkový procesor MS EXCEL, Ikt (6. ročník): Program POWER POINT 

GRAFICKÉ PROGRAMY  

výstupy učivo 

Grafické programy 
Dokáže naskenovat obrázek, uložit jej ve 
vhodném formátu dat.  
V grafickém editoru dokáže dodatečně 
upravit jas a kontrast, případně další operace s 
obrázky. 

Grafika: 
• práce se skennerem 
• formáty grafických dat 
• pojmy: jas, kontrast, rozlišení, vektorová 
grafika, bitmapa (rastr) 
• úprava obrázku v grafickém editoru 
Grafické programy: 
Picasa, Page Plus 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
VV (6. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (6. ročník): Užité práce dekorativní a 
prostorové, VV (6. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí 

INTERNET  

výstupy učivo 

Internet 
Nezaměňuje pojmy Internet a web. 
Dokáže napsat zprávu, přečíst si došlou 
zprávu, odpovědět na došlou zprávu pomocí 
funkce odpověď (Reply) a poslat kopii došlé 
zprávy někomu dalšímu pomocí funkce poslat 
jinému (Forward), poslat zprávu s přílohou, 
ze zprávy přijmout přílohu. 

Internet: 
• co to je, kdy vznikl, služby Internetu 
El. pošta = e-mail 
• vztah k Internetu 
• příklady poštovních programů (Pegasus 
Mail, MS Outlook, MS Outlook Express) 
• spuštění poštovního programu, odeslání 
zprávy, čtení došlých zpráv, odpověď (Reply) 
a poslání zprávy někomu jinému (Forward) 
• připojení přílohy (Attachment) k odesílané 
zprávě, uložení přílohy z došlé zprávy 
WWW = world wide web = web: 
• vztah k Internetu 
• příklady prohlížečů webovských stránek 
(Internet Explorer, Netscape Navigator) 
• pohyb po webu: 
•  přes hypertextové odkazy  
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•  známá adresa  
•  jednoduché vyhledávání  
• ukládání z webu: 
•  obrázek  
•  celá stránka  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Ikt (6. ročník): Textový editor MS WORD, Ikt (6. ročník): Tabulkový procesor MS EXCEL, 
Ikt (6. ročník): Program POWER POINT, Ikt (6. ročník): Internet 

8. ROČNÍK - DOTACE: 0+1, VOLITELNÝ (ENVIRONMENTÁLNĚ TECHNICKÁ SKUPINA) 

OSOBNÍ POČÍTA Č 

výstupy učivo 

Osobní počítač 
Korektně začíná a ukončuje svou práci na 
počítači. 
Dokáže historicky zařadit vznik prvních 
počítačů (sálových) a vznik osobních 
počítačů. 
Uvědomuje si trendy ve vývoji výpočetní 
techniky – miniaturizace a zvyšování výkonu 
a kapacit. 
Vysvětlí význam pojmu HARDWARE, 
pozná, pojmenuje a zařadí nejběžnější 
součásti a zařízení počítače a vysvětlí jejich 
funkci. 
Programy, které zná, umí zařadit do příslušné 
skupiny (podskupiny). 
Dokáže vysvětlit, k čemu která skupina 
(podskupina) programů slouží. 

Vývoj počítačů od prvního po současnost 
(sálové a osobní počítače). 
HW - HARDWARE 
Skříň (základní jednotka) – procesor, pevný 
disk (HDD), operační paměť (RAM), 
základní deska, zdroj, mechaniky (disketová, 
CD, DVD), porty, karty (grafická, zvuková, 
síťová, fax/modemová) 
Jednotky výkonu procesoru (Hz) a kapacit 
pamětí (B) a jejich násobky (K, M, G) 
Periferie: 
• vstupní zařízení (klávesnice, myš, skenner, 
mikrofon, digit. fotoaparát …) 
• výstupní zařízení (monitor, tiskárna, 
reproduktory …) 
SW – SOFTWARE 
• operační systémy 
• aplikace (textové editory, grafické editory, 
výukové programy, komunikační programy 
…) 
• utility, systémové utility 
• antivirové programy 
• komprimační programy 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
M (6. ročník): Desetinná čísla, M (7. ročník): Celá čísla, racionální čísla 

TEXTOVÉ EDITORY  

výstupy učivo 
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Textové editory 
Orientuje se ve struktuře složek, rozlišuje 
místní a síťové disky. 
Dokáže vytvořit složku nebo prázdný soubor, 
přejmenovat je, zkopírovat či přesunout, 
případně odstranit je. 
V některém z textových editorů dokáže 
otevřít existující soubor upravit vlastnosti 
písma a odstavce, příp. vložit obrázek, změnit 
jeho vlastnosti a umístit jej v textu. 
Dokáže uložit změny na stejné místo nebo 
jinam, příp. pod jiným názvem. 
Z obrázků dokáže ve Wordu vytvořit 
jednoduchý plakát apod. 
Dokáže vytvořit tabulku, upravit její vzhled, 
vyplnit ji daty (text, čísla) nebo obrázky. 

Práce se složkami a soubory: 
• pojmy:disk (logický), složka (adresář), 
soubor 
• postupy vytvoření, přejmenování, 
kopírování, přesunu a odstranění složky či 
souboru včetně variant (menu, myš, 
klávesové zkratky) 
Textové editory 
• uložení, otevření souboru 
• pohyb v dokumentu (klávesnice, myš) 
• označení části textu do bloku (klávesnice, 
myš) 
• kopírování, přesun částí textu 
• psaní, oprava textu (vel. pís. s diakritikou, 
další znaky) 
• formát písma a odstavce (menu, panel 
nástrojů) 
• vložení obrázku - WordArt, klipart, 
automatické tvary – formát obrázku (velikost, 
barvy a čáry - výplň a ohraničení) 
• vložení obrázku ze souboru (ohraničení, 
obtékání) 
• tvorba tabulek vč. úpravy jejich vzhledu, 
pojmy buňka, sloupec, řada 
Open office 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (6. ročník): Jazyková výchova, Čjl (6. ročník): Komunikační a slohová výchova, Čjl (6. 
ročník): Literární výchova, Ikt (6. ročník): Textový editor MS WORD, Ikt (6. ročník): 
Tabulkový procesor MS EXCEL, Ikt (6. ročník): Program POWER POINT 

GRAFICKÉ PROGRAMY  

výstupy učivo 

Grafické programy 
Dokáže naskenovat obrázek, uložit jej ve 
vhodném formátu dat.  
V grafickém editoru dokáže dodatečně 
upravit jas a kontrast, případně další operace s 
obrázky. 

Grafika: 
• práce se skennerem 
• formáty grafických dat 
• pojmy: jas, kontrast, rozlišení, vektorová 
grafika, bitmapa (rastr) 
• úprava obrázku v grafickém editoru 
Grafické programy: 
Picasa, Page Plus 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
VV (6. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (6. ročník): Užité práce dekorativní a 
prostorové, VV (6. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí 
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INTERNET  

výstupy učivo 

Internet 
Nezaměňuje pojmy Internet a web. 
Dokáže napsat zprávu, přečíst si došlou 
zprávu, odpovědět na došlou zprávu pomocí 
funkce odpověď (Reply) a poslat kopii došlé 
zprávy někomu dalšímu pomocí funkce poslat 
jinému (Forward), poslat zprávu s přílohou, 
ze zprávy přijmout přílohu. 

Internet: 
• co to je, kdy vznikl, služby Internetu 
El. pošta = e-mail 
• vztah k Internetu 
• příklady poštovních programů (Pegasus 
Mail, MS Outlook, MS Outlook Express) 
• spuštění poštovního programu, odeslání 
zprávy, čtení došlých zpráv, odpověď (Reply) 
a poslání zprávy někomu jinému (Forward) 
• připojení přílohy (Attachment) k odesílané 
zprávě, uložení přílohy z došlé zprávy 
WWW = world wide web = web: 
• vztah k Internetu 
• příklady prohlížečů webovských stránek 
(Internet Explorer, Netscape Navigator) 
• pohyb po webu: 
•  přes hypertextové odkazy  
•  známá adresa  
•  jednoduché vyhledávání  
• ukládání z webu: 
•  obrázek  
•  celá stránka  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Ikt (6. ročník): Textový editor MS WORD, Ikt (6. ročník): Tabulkový procesor MS EXCEL, 
Ikt (6. ročník): Program POWER POINT, Ikt (6. ročník): Internet 

9. ROČNÍK - DOTACE: 0+1, VOLITELNÝ (ENVIRONMENTÁLNĚ TECHNICKÁ SKUPINA) 

OSOBNÍ POČÍTA Č 

výstupy učivo 

Osobní počítač 
Korektně začíná a ukončuje svou práci na 
počítači. 
Dokáže historicky zařadit vznik prvních 
počítačů (sálových) a vznik osobních 
počítačů. 
Uvědomuje si trendy ve vývoji výpočetní 
techniky – miniaturizace a zvyšování výkonu 
a kapacit. 
Vysvětlí význam pojmu HARDWARE, 
pozná, pojmenuje a zařadí nejběžnější 
součásti a zařízení počítače a vysvětlí jejich 

Vývoj počítačů od prvního po současnost 
(sálové a osobní počítače). 
HW - HARDWARE 
Skříň (základní jednotka) – procesor, pevný 
disk (HDD), operační paměť (RAM), 
základní deska, zdroj, mechaniky (disketová, 
CD, DVD), porty, karty (grafická, zvuková, 
síťová, fax/modemová) 
Jednotky výkonu procesoru (Hz) a kapacit 
pamětí (B) a jejich násobky (K, M, G) 
Periferie: 
• vstupní zařízení (klávesnice, myš, skenner, 
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funkci. 
Programy, které zná, umí zařadit do příslušné 
skupiny (podskupiny). 
Dokáže vysvětlit, k čemu která skupina 
(podskupina) programů slouží. 

mikrofon, digit. fotoaparát …) 
• výstupní zařízení (monitor, tiskárna, 
reproduktory …) 
SW – SOFTWARE 
• operační systémy 
• aplikace (textové editory, grafické editory, 
výukové programy, komunikační programy 
…) 
• utility, systémové utility 
• antivirové programy 
• komprimační programy 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
M (6. ročník): Desetinná čísla, M (7. ročník): Celá čísla, racionální čísla 

TEXTOVÉ EDITORY  

výstupy učivo 

Textové editory 
Orientuje se ve struktuře složek, rozlišuje 
místní a síťové disky. 
Dokáže vytvořit složku nebo prázdný soubor, 
přejmenovat je, zkopírovat či přesunout, 
případně odstranit je. 
V některém z textových editorů dokáže 
otevřít existující soubor upravit vlastnosti 
písma a odstavce, příp. vložit obrázek, změnit 
jeho vlastnosti a umístit jej v textu. 
Dokáže uložit změny na stejné místo nebo 
jinam, příp. pod jiným názvem. 
Z obrázků dokáže ve Wordu vytvořit 
jednoduchý plakát apod. 
Dokáže vytvořit tabulku, upravit její vzhled, 
vyplnit ji daty (text, čísla) nebo obrázky. 

Práce se složkami a soubory: 
• pojmy:disk (logický), složka (adresář), 
soubor 
• postupy vytvoření, přejmenování, 
kopírování, přesunu a odstranění složky či 
souboru včetně variant (menu, myš, 
klávesové zkratky) 
Textové editory 
• uložení, otevření souboru 
• pohyb v dokumentu (klávesnice, myš) 
• označení části textu do bloku (klávesnice, 
myš) 
• kopírování, přesun částí textu 
• psaní, oprava textu (vel. pís. s diakritikou, 
další znaky) 
• formát písma a odstavce (menu, panel 
nástrojů) 
• vložení obrázku - WordArt, klipart, 
automatické tvary – formát obrázku (velikost, 
barvy a čáry - výplň a ohraničení) 
• vložení obrázku ze souboru (ohraničení, 
obtékání) 
• tvorba tabulek vč. úpravy jejich vzhledu, 
pojmy buňka, sloupec, řada 
Open office 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (7. ročník): Jazyková výchova, Čjl (7. ročník): Komunikační a slohová výchova, Čjl (7. 
ročník): Literární výchova, Ikt (6. ročník): Textový editor MS WORD, Ikt (6. ročník): 
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Tabulkový procesor MS EXCEL, Ikt (6. ročník): Program POWER POINT 

GRAFICKÉ PROGRAMY  

výstupy učivo 

Grafické programy 
Dokáže naskenovat obrázek, uložit jej ve 
vhodném formátu dat.  
V grafickém editoru dokáže dodatečně 
upravit jas a kontrast, případně další operace s 
obrázky. 

Grafika: 
• práce se skennerem 
• formáty grafických dat 
• pojmy: jas, kontrast, rozlišení, vektorová 
grafika, bitmapa (rastr) 
• úprava obrázku v grafickém editoru 
Grafické programy: 
Picasa, Page Plus 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
VV (6. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (6. ročník): Užité práce dekorativní a 
prostorové, VV (6. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí 

INTERNET  

výstupy učivo 

Internet 
Nezaměňuje pojmy Internet a web. 
Dokáže napsat zprávu, přečíst si došlou 
zprávu, odpovědět na došlou zprávu pomocí 
funkce odpověď (Reply) a poslat kopii došlé 
zprávy někomu dalšímu pomocí funkce poslat 
jinému (Forward), poslat zprávu s přílohou, 
ze zprávy přijmout přílohu. 

nternet: 
• co to je, kdy vznikl, služby Internetu 
El. pošta = e-mail 
• vztah k Internetu 
• příklady poštovních programů (Pegasus 
Mail, MS Outlook, MS Outlook Express) 
• spuštění poštovního programu, odeslání 
zprávy, čtení došlých zpráv, odpověď (Reply) 
a poslání zprávy někomu jinému (Forward) 
• připojení přílohy (Attachment) k odesílané 
zprávě, uložení přílohy z došlé zprávy 
WWW = world wide web = web: 
• vztah k Internetu 
• příklady prohlížečů webovských stránek 
(Internet Explorer, Netscape Navigator) 
• pohyb po webu: 
•  přes hypertextové odkazy  
•  známá adresa  
•  jednoduché vyhledávání  
• ukládání z webu: 
•  obrázek  
•  celá stránka  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Ikt (6. ročník): Textový editor MS WORD, Ikt (6. ročník): Tabulkový procesor MS EXCEL, 



 155 

Ikt (6. ročník): Program POWER POINT, Ikt (6. ročník): Internet 

4.4. Člověk a jeho svět 

4.4.1. Prvouka - charakteristika 

Prvouka uvádí žáky do prostředí školy a řádu školního života a pomáhá jim překlenout 
náročné období, kterým je pro ně zahájení pravidelné školní docházky. Vytváří předpoklady 
pro formování základních pracovních i režimových návyků a dává podněty k rozvoji 
schopností účelně organizovat čas práce, zábavy a odpočinku podle vlastních potřeb i 
oprávněných nároků jiných. 

Předmět však především žákům předkládá nové poznatky a dovednosti z různých 
oblastí života. Vytváří základní představy o nejběžnějších skutečnostech a zákonitostech v 
přírodě i společnosti, o lidských činnostech, výtvorech a vztazích i o nejdůležitějších 
podmínkách života. Náměty spojuje do jednoduchého systému základních poznatků, vztahů a 
způsobilostí, otevírá prostor pro jejich praktické ověření ve škole a pro porovnání se 
zkušenostmi ze života v rodině, z činností mimo školu, z předškolní výchovy. 

Vytváří a posiluje u žáků vnímavý vztah k jejich okolí. Pomáhá jim formovat základní 
vztah k životu, vlastní osobě, jiným lidem a živočichům, k lidským činnostem, k předmětům, 
které lidé vytvořili, k životnímu prostředí domova a přírody nejbližšího okolí. Učí je jednat a 
rozhodovat se v běžných i méně obvyklých životních situacích, spoléhat na sebe, ale i na 
možnou pomoc jiných. 

Formuje základní vědomí odpovědnosti žáků za vlastní zdraví a bezpečnost, za své 
chování, jednání a rozhodování, za plnění zadaných úkolů, za svěřené a společné předměty, 
rostliny nebo zvířata. Pěstuje tak u nich jak základy uvědomování si vlastní individuality 
(individuální výlučnosti), tak i potřebné vědomí sounáležitosti s lidmi, přírodou, věcmi a ději 
kolem nich. 

Svým obsahem i výchovným zaměřením otevírá prvouka cestu k utváření základních 
potřebných životních postojů a hodnotových orientací žáka. 

Vyučování žáků se zaměřuje především na to, aby  
•  si osvojili schopnost vnímavě sledovat život kolem sebe, orientovali se v něm, chápali ho 
jako určité uspořádání skutečností, které na sebe navazují nebo se ovlivňují a které pro ně 
mohou být příznivé a rozvíjející, ale i omezující;  
•  se naučili vyjadřovat vlastní názory v přiměřené mezilidské komunikaci a respektovat 
názory druhých;  
•  si osvojili potřebné základní vědomosti o sobě, jiných lidech, živočiších a rostlinách, o 
škole, rodině a životě v nejbližším okolí, o činnostech a výtvorech lidí, o vztazích mezi lidmi, 
vztazích člověka k přírodě a ke zdraví, orientovali se v potřebných souvislostech a samostatně 
nebo za pomoci dospělých je využívali v každodenním životě;- si osvojili základní dovednosti 
a návyky potřebné pro plnění vzdělávacích i jiných povinností a úkolů, pro snadnou a 
bezkonfliktní komunikaci s okolím, pro ochranu svého zdraví a bezpečnosti i pro příjemný 
odpočinek a naplnění volného času;  
•  chápali význam spolupráce, pomoci i odpovědnosti a dávali přednost činnostem 
postavených na těchto vztazích;  
•  hledání a objevování nového pro ně bylo přirozené a ve všech činnostech spojených s 
poznáváním i ověřováním poznaného nalézali radost a uspokojení.  
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1. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

JSEM ŠKOLÁK  

výstupy učivo 

Jsem školák 
•  poznává bezpečně a nejkratší cestou do 
školy a zpět;  
•  orientuje se ve škole a v blízkém okolí 
školy;  
•  ví, že i ve škole a jejím okolí jsou místa 
(vznikají situace), kde může docházet k 
úrazům (konfliktům);  
•  vhodně se chová ke spolužákům a 
učitelům,  
•  obrací se na učitele o radu a pomoc, 
udržuje pořádek, neničí vybavení školy;  

 vstup do školy - změna v dosavadním 
způsobu života;≤  
 nové vztahy - ke spolužákům, učitelům, 
pracovníkům školy;≤  
 učení - základní činnost ve škole (poznávání, 
nové návyky, dovednosti,≤ spolupráce, úkoly 
ap.); pomůcky,vhodné oblečení;  
 prostory školy a jejich funkce - učebny, 
šatny, ředitelna, sborovna,≤ kabinety, 
odpočinkové prostory, sportoviště, okolí 
školy;  
 školní režim a řád, jak je škola organizována 
- apod.; rozvrh hodin,≤ přestávky, volné dny, 
prázdniny; stravování; pohyb v prostorách 
školy aj.;  
 vhodné prostředí pro práci a odpočinek ve 
škole, zdravé pracovní a≤ odpočinkové 
návyky - sezení, stání,nošení školní tašky, 
pohybová aktivita aj.; 
 bezpečná cesta do školy a ze školy;činnost 
chodce v silničním provozu≤ 
 poznávání prostorů školy, orientace ve škole 
a nejbližším okolí;≤ 
 osvojování vhodného chování ke 
spolužákům,(k chlapcům, dívkám), 
učitelům,≤ jiným osobám; způsoby vstupu do 
různých místností ve škole, chování v jídelně 
ap.; 
 ukázky nejvhodnějších pracovních a 
odpočinkových poloh, správného nošení≤ 
aktovky, vhodné relaxace 
 upevňování základních režimových návyků - 
stravování, pitný režim, osobní≤ hygiena ap. 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
VV (1. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, HV (1. ročník): Hlasová výchova 
přesahy z: 
VV (1. ročník): Užité práce dekorativní a prostorové, VV (1. ročník): Výtvarné umění a 
životní prostředí, M (1. ročník): Úvod do matematiky, M (1. ročník): N čísla a číslo 0, M (1. 
ročník): Sčítání do 20 bez přechodu desítky, M (1. ročník): Geometrie, VV (1. ročník): 
Výtvarné vyjádření skutečnosti 
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MOJE RODINA  

výstupy učivo 

Moje rodina 
•  rozliší základní i širší příbuzenské vztahy;  

 příbuzenské vztahy v rodině≤  
•  otec, matka, syn, dcera, bratr, sestra, 
prarodiče, širší příbuzenské vztahy; 
podobnosti ve vzhledu, zvycích ap.;  
 významné události v rodině≤  
•  narození nového člena, setkávání, oslavy;  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
VV (1. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti 
přesahy z: 
VV (1. ročník): Užité práce dekorativní a prostorové, VV (1. ročník): Výtvarné umění a 
životní prostředí, VV (1. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti 

DOMOV  

výstupy učivo 

Domov 
•  orientuje se v členění domu a bytu, zná 
funkce jednotlivých prostorů domu a bytu;  
•  orientuje se v nejbližším okolí bydliště, v 
případě pochyb se umí zeptat na cestu, určí 
nejkratší a nejbezpečnější trasu domov - 
škola;  
•  přiměřeně svému věku se chová na ulici, 
hřišti, v parku,  

 domov≤  
•  místo, kde bydlím kde nalézám ochranu, 
pochopení, soukromí, radost;  
 bydliště≤  
•  adresa,  
 dům≤  
•  jeho označení, členění; byt - jednotlivé 
místnosti, jejich funkce a vybavení;  
 okolí bydliště≤ 
•  nejbližší ulice, parky, náměstí, významné 
budovy, místo pro hry; nejbližší stanice 
hromadné dopravy, pošta (telefon), zdravotní 
zařízení, obchody ap.;  
 společné činnosti rodiny vytvářející pocit 
domova≤ 
-stolování, domácí práce, hra, vyprávění, 
návštěva kina, divadla, ZOO, výlety, 
víkendové pobyty atd. 
 popis domova a jeho okolí,≤ 
(slovem, kresbou); 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
VV (1. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, Pč (1. ročník): Práce s drobným materiálem, 
Pč (1. ročník): Pěstitelské práce 
přesahy z: 
VV (1. ročník): Užité práce dekorativní a prostorové, VV (1. ročník): Výtvarné umění a 
životní prostředí, M (1. ročník): Geometrie, VV (1. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti 
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L IDÉ A ČAS 

výstupy učivo 

Lidé a čas 
•  dodržuje základní pravidelné činnosti 
denního režimu i jejich vhodnou délku - čas k 
zahájení a ukončení učení, práce, hry, 
odpočinku, čas k návratu domů apod.;  
•  čas vhodně využívá (za pomoci učitelů );  

 den, části dne-činnosti v průběhu dne, noc, 
dny v týdnu, pracovní dny, dny≤ volna, 
svátky - Vánoce, Velikonoce, Masopust aj.  
 základní orientace v čase: teď, před chvílí, za 
chvíli, dříve, později,≤ včera, zítra, před 
týdnem,  
 návyk na pravidelně opakované činnosti ve 
škole;≤ 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
VV (1. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, Pč (1. ročník): Práce s drobným materiálem, 
Pč (1. ročník): Konstrukční činnosti, Pč (1. ročník): Pěstitelské práce 
přesahy z: 
VV (1. ročník): Užité práce dekorativní a prostorové, VV (1. ročník): Výtvarné umění a 
životní prostředí, VV (1. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti 

ČLOVĚK MEZI LIDMI  

výstupy učivo 

Člověk mezi lidmi 
•  pozdraví, přivítá se se známou osobou, 
představí se osobě, se kterou se setkává 
poprvé, rozloučí se, odpovíát na přiměřené 
otázky,  
•  vhodně se chová v různých situacích a 
uplatňuje základní pravidla slušného chování  
•  snaží se řešit spory nenásilným způsobem, 
respektuje odlišné názory a zájmy jiných  
•  posoudí nevhodnost neslušných, hrubých a 
urážlivých výrazů  

 vztahy mezi lidmi - přátelské, neutrální, 
nepřátelské; konflikty mezi≤ lidmi, smírné a 
násilné řešení; 
 základní společenská pravidla chování mezi 
lidmi - ve škole, doma, na≤ veřejnosti; 
negativní projevy chování, jejich příčiny, 
předcházení, usměrňování 
 praktické způsoby seznamování a 
komunikace mezi lidmi;≤ 
 procvičování základů společenského chování 
- v modelových i konkrétních≤ situacích, ve 
škole i mimo školu; 
příklady řešení konfliktních situací mezi lidmi 
( ve třídě) dohodou,≤ nenásilným způsobem; 
 člověk tvor společenský, potřeba vzájemné 
pomoci, dorozumění, poznávání≤ jiných;  
 vzájemné seznamování lidí- blízkých, 
známých, cizích;≤  

pokrytí průřezových témat 

přesahy z: 
VV (1. ročník): Užité práce dekorativní a prostorové, VV (1. ročník): Výtvarné umění a 
životní prostředí, Čjl (1. ročník): Čtení a literární výchova, VV (1. ročník): Výtvarné 
vyjádření skutečnosti 
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ČLOVĚK A ZDRAVÍ  

výstupy učivo 

Člověk a zdraví 
Člověk a zdraví 
•  uplatňuje základní osobní návyky  
•  učí se, že dostatečný spánek, odpočinek a 
aktivní pohyb má velký význam pro zdraví 
člověka;  
•  neužívá žádné léky bez vědomí rodičů,  
•  rozezná nemoc a úraz  
Výživa a zdraví 
•  uplatňuje zásady zdravého stravovacího a 
pitného režimu (s pomocí učitelů );  
•  přiměřeně se chová ve školní jídelně, při 
stravování v přírodě;  

Člověk a zdraví 
 zdraví a nemoc, běžné nemoci a jejich 
obvyklé příznaky, ochrana proti≤ nemocem, 
očkování;  
 chování nemocného doma, u lékaře a v 
nemocnici;≤  
 základní pravidla při užívání léků, nebezpečí 
nevhodného užívání léků;≤  
 zdravotnická zařízení v nejbližším okolí a 
jejich činnost;≤  
 zdravý denní režim - práce, odpočinek, 
pohyb, stravování, spánek aj.;≤  
 základní hygienické návyky, intimní hygiena, 
péče o zevnějšek;≤ 
 nácvik přivolání první pomoci a komunikace 
s lékařem≤ 
 nácvik dechových a pohybových 
kompenzačních cvičení využitelných ve≤ 
vyučovacích hodinách i při sedavých 
činnostech doma 
Výživa a zdraví 
 rozmanitost stravy - po traviny rostlinné a 
živočišné ,tekutiny, pochutiny;≤  
 vliv stravy na zdraví, preference určitých 
druhů potravin - celozrnné≤ pečivo, ryby, 
ovoce, zelenina;  
 denní stravovací a pitný režim, jeho význam 
pro zdraví;≤  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
VV (1. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (1. ročník): Výtvarné umění a životní 
prostředí, HV (1. ročník): Hlasová výchova, TV (1. ročník): Učební plán, Pč (1. ročník): 
Pěstitelské práce, Pč (1. ročník): Příprava pokrmů 
přesahy z: 
VV (1. ročník): Užité práce dekorativní a prostorové, VV (1. ročník): Výtvarné umění a 
životní prostředí, M (1. ročník): Úvod do matematiky, M (1. ročník): N čísla a číslo 0, M (1. 
ročník): Sčítání do 20 bez přechodu desítky, Pč (1. ročník): Práce s drobným materiálem, TV 
(1. ročník): Učební plán, VV (1. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, TV (2. ročník): 
Učební plán 

ŽIVOT V PŘÍRODĚ, OCHRANA PŘÍRODY  

výstupy učivo 

Život v přírodě, ochrana přírody Příroda, ochrana přírody 
 pozorování proměn přírody v jednotlivých 
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Život v přírodě 
•  poznává základní květiny a živočichy  
•  pozná domácí zvířata a názvy jejich mláďat  
Příroda, ochrana přírody 
•  vysvětlí, jak pomáhat přírodě,  
•  třídí odpad  
•  charakterizuje přírodu podle ročního 
období  
•  projevuje snahu přispět ke zlepšení 
prostředí domova (za pomoci učitele)  

ročních obdobích,≤  
 proměny přírody v jednotlivých ročních 
obdobích, reakce organismů na roční≤ období 
 ochrana přírody,≤  
 péče o přírodu;≤ 
Život v přírodě 
 pozorování a porovnávání životních projevů 
různých živočichů v přírodě v≤ různých 
ročních obdobích  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
VV (1. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, Pč (1. ročník): Pěstitelské práce 
přesahy z: 
VV (1. ročník): Užité práce dekorativní a prostorové, VV (1. ročník): Výtvarné umění a 
životní prostředí, M (1. ročník): Úvod do matematiky, M (1. ročník): N čísla a číslo 0, M (1. 
ročník): Sčítání do 20 bez přechodu desítky, Pč (1. ročník): Práce s drobným materiálem, Pč 
(1. ročník): Pěstitelské práce, Čjl (1. ročník): Čtení a literární výchova, VV (1. ročník): 
Výtvarné vyjádření skutečnosti 

VĚCI A ČINNOSTI KOLEM NÁS  

výstupy učivo 

Věci a činnosti kolem nás 
•  rozpozná různé materiály  
•  rozlišuje předměty denní potřeby,  
•  orientuje se v nejrozšířenější činnosti lidí - 
práce, zábava, umění, cestování, nakupování, 
získávání informací atd.;  

 různé materiály kolem nás-dřevo, papír, 
látka, kov, umělá hmota atd.;≤  
 předměty denní potřeby≤ 
- oblečení, hygienické potřeby, potřeby na 
vaření a stolování, psací potřeby, nábytek 
atd.;  
 předměty pro zábavu a zkrášlení života-
hračky, knihy, hudební nástroje,≤ obrazy, 
fotografie, filmy, sportovní náčiní aj.;  
 jak se lidé baví a tráví volný čas-
divadla,kina, muzea,≤ galerie,sportoviště, 
taneční zábavy, cesty do přírody ap.; 
 poznává různých materiálů a jejich využití;≤ 
 práce a manipulace s předměty denní 
potřeby;≤ 
 poznávání běžného života na vycházkách v 
obci a okolí, na výletech, ve≤ filmech atd.;  
 vyjadřování zkušeností ze světa, který žáky 
obklopuje, a událostí, které≤ zažili 
(vyprávění,kresba, dramatizace); 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
VV (1. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (1. ročník): Užité práce dekorativní a 
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prostorové, VV (1. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, Pč (1. ročník): Pěstitelské 
práce 
přesahy z: 
Pč (1. ročník): Konstrukční činnosti, M (1. ročník): Geometrie, TV (1. ročník): Učební plán, 
VV (1. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti 

NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZDRAVÍ  

výstupy učivo 

Návykové látky a zdraví 
•  chápe nebezpečí léků užívaných bez 
vědomí lékaře, rodičů, učitele a odmítá 
jakékoli pilulky (bonbóny ap.) od spolužáků 
nebo cizích osob; včas upozornit na takového 
člověka;  
•  zachází s běžnými mycími a čistícími 
prostředky používanými v domácnosti;  
•  zná rizika lepidel, barev, ředidel aj. 
chemických látek a jejich používání bez 
dozoru dospělých;  

 chemické prostředky užívané v domácnosti a 
správná manipulace s nimi –≤ lepidla ,mycí a 
čistící prostředky, barvy, laky, rozpouštědla 
aj.; 
 označování zdraví škodlivých výrobků a 
výrobků ekologicky a zdravotně≤ 
nezávadných; 
 tabák, alkohol káva,drogy a jejich škodlivé 
účinky na zdraví;≤ 
 dar od cizího člověka jako možný zdroj 
škodlivých látek;≤ 
 poznávání jedovatých rostlin ,- na 
vycházkách, obrazech, modelech;≤ 
 nácvik dovednosti odmítat cigarety, alkohol a 
drogy (řešení modelových≤ situací); 
 poznávání základních údajů o domácích 
přípravcích v domácnosti podle údajů≤ na 
obalech; 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
VV (1. ročník): Užité práce dekorativní a prostorové, TV (1. ročník): Učební plán 
přesahy z: 
VV (1. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti 

2. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

MOJE RODINA  

výstupy učivo 

Moje rodina 
•  charakterizuje základní povinnosti a úkoly 
členů rodiny;  
•  orientuje se rámcově v profesi svých 
rodičů;  
•  přiměřeně se chová ke starším a mladším 
členům rodiny, domácím zvířatům, rostlinám,  
•  uplatňuje vhodné chování ve škole a při 

 vztahy mezi členy rodiny≤  
•  úcta, pomoc, vzájemné pochopení, ochrana, 
chování k mladším a starším členům rodiny, 
komunikace s blízkým členem rodiny a s 
méně známou osobou;  
 život rodiny≤  
•  péče o nemocné a handicapované členy 
rodiny, péče o domácí zvířata a rostliny,  
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činnostech mimo budovu školy jako výraz 
"reprezentace" rodiny;  
•  vypráví o zdařilých rodinných akcí a 
událostí, znázorňuje je kresbou, dramatickou 
scénkou ap.;  

 problémy v rodině - rozchod rodičů, smrt 
člena rodiny aj.≤ 
 významné události v rodině, život v rodině 
(vyjádření vlastních zážitků≤ slovem, kresbou 
ap.) 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
VV (2. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti 
přesahy z: 
VV (2. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (2. ročník): Užité práce dekorativní a 
prostorové, VV (2. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, Čjl (2. ročník): Čtení a 
literární výchova 

ČLOVĚK  

výstupy učivo 

Člověk 
•  určuje základní části lidského těla,  
•  zná a ví k čemu slouží lidské smysly  
•  uvědomuje si důležitost zdraví těla  
•  orientuje se v etapách lidského života  

 lidská postava, stavba těla a jeho částí≤ 
 lidské smysly - zrak, sluch, hmat, čich, 
chuť;≤  
 činnosti přibližující význam smyslů,≤  
 průběh (etapy) lidského života;≤ 
 nejdůležitější vnější a vnitřní ústrojí a 
orgány≤ 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
VV (2. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (2. ročník): Užité práce dekorativní a 
prostorové, VV (2. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, TV (2. ročník): Učební plán 
přesahy z: 
VV (2. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (2. ročník): Užité práce dekorativní a 
prostorové, VV (2. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, Čjl (2. ročník): Komunikační 
a slohová výchova, Čjl (2. ročník): Čtení a literární výchova, M (2. ročník): Číselný obor do 
20, M (2. ročník): Číslený obor 0 - 100 

L IDÉ A ČAS 

výstupy učivo 

Lidé a čas 
•  orientuje se v čase  
•  určuje čas podle hodin a kalendáře;  
•  pojmenovává názvy dnů, měsíců, ročních 
období a jejich sled (v týdnu, roce),  

 hodiny, minuty, sekundy - měření času;≤  
 měsíce, roční období, rok - kalendářní, školní 
prázdniny;≤  
 kalendář, datum, letopočet;≤  
- za týden, loni, letos, příští rok, v budoucnu, 
dávno atd.; 
 orientace v čase podle hodin a kalendáře, 
podle pravidelných denních≤ činností; 
 sestavení vlastního režimu dne (s pomocí 
učitele a rodičů), poznávání výhod≤ 
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pravidelností v denním režimu  
 sledování významných dat (rodiny, školy, 
státu) v kalendáři≤ 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
VV (2. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (2. ročník): Užité práce dekorativní a 
prostorové, HV (2. ročník): Hlasová výchova, Pč (2. ročník): Práce s drobným materiálem, Pč 
(2. ročník): Konstrukční činnosti, Pč (2. ročník): Pěstitelské práce 
přesahy z: 
VV (2. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (2. ročník): Užité práce dekorativní a 
prostorové, VV (2. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, Čjl (2. ročník): Čtení a 
literární výchova, M (2. ročník): Číselný obor do 20, M (2. ročník): Číslený obor 0 - 100 

ČLOVĚK A ZDRAVÍ  

výstupy učivo 

Člověk a zdraví 
Člověk a zdraví 
•  ví , kde je nejbližší zdravotnické zařízení, 
umí přivolat telefonem první pomoc;  
•  umí poskytnou první pomoc při drobném 
poranění  
•  zná umístění obvazového materiálu ve 
škole  
Výživa a zdraví 
rozlišuje mezi čerstvými, starými - zkaženými 
potravinami,  

Člověk a zdraví 
 poranění - popsání;≤ 
 měření teploty, ošetření drobných poranění,≤  
 drobná poranění, nemoc, úraz, první pomoc, 
uložení materiálu pro první≤ pomoc , 
přivolání pomoci dospělého - lékaře 
Výživa a zdraví 
 zařazování jednotlivých potravin do skupin - 
masové, mléčné výrobky,≤ zelenina, ovoce 
aj.; 
 sestavení seznamu potravin a nápojů≤  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
VV (2. ročník): Užité práce dekorativní a prostorové, VV (2. ročník): Výtvarné umění a 
životní prostředí, HV (2. ročník): Hlasová výchova, TV (2. ročník): Učební plán, Pč (2. 
ročník): Pěstitelské práce, Pč (2. ročník): Příprava pokrmů 
přesahy z: 
VV (2. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (2. ročník): Užité práce dekorativní a 
prostorové, VV (2. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, Čjl (2. ročník): Čtení a 
literární výchova, TV (2. ročník): Učební plán 

VĚCI A ČINNOSTI KOLEM NÁS  

výstupy učivo 

Věci a činnosti kolem nás 
•  vnímavě pozoruje svět kolem sebe, vypráví 
o něm,  
•  rozlišuje předměty denní potřeby, předměty 
pro práci a zábavu, orientuje se v jejich 

 poznávání běžného života na vycházkách v 
obci a okolí, na výletech, ve≤ filmech atd.; 
 řešení některých praktických činností.) v 
modelových, případně skutečných≤ situacích; 
(odeslání dopisu, nákup aj  
 vyjadřování zkušeností ze světa, který žáky 
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využití;  
•  určuje nejrozšířenější činnosti lidí - práce, 
zábava, umění, cestování, nakupování, 
získávání informací atd.;  

obklopuje, a událostí, které≤ zažili 
(vyprávění, 
kresba, dramatizace); 
 informace v životě lidí≤ 
- noviny, časopisy, televize, rozhlas, dopisy, 
počítače atd.; 
 jak lidé cestují - kola, auta, vlaky, autobusy, 
tramvaje, metro, letadla,≤ lodě ap.; 
 služby-lékař, veterinář, knihovna, 
opravny,úklid, odvoz odpadků, půjčovny≤ 
atd.; 
 vkusné a nevkusné, vhodné a nevhodné věci 
kolem nás≤ 
 prostředí v okolí bydliště, činnosti zlepšující 
a zhoršující prostředí≤ 
•  ochrana zeleně,úklid; odpady,  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
VV (2. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (2. ročník): Užité práce dekorativní a 
prostorové, Pč (2. ročník): Práce s drobným materiálem, Pč (2. ročník): Konstrukční činnosti 
přesahy z: 
VV (2. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (2. ročník): Užité práce dekorativní a 
prostorové, VV (2. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, Čjl (2. ročník): Čtení a 
literární výchova, M (2. ročník): Číselný obor do 20, M (2. ročník): Číslený obor 0 - 100, Pč 
(2. ročník): Práce s drobným materiálem 

ŽIVOT V PŘÍRODĚ, OCHRANA PŘÍRODY  

výstupy učivo 

Život v přírodě, ochrana přírody 
Život v přírodě 
•  uvede nejznámější rostliny a živočichy,  
•  vypěstuje nenáročnou rostlinu;  
Příroda, ochrana přírody 
•  třídí odpad  
•  umí jmenovat škodlivé vlivy působící na 
přírodu  
•  projevuje snahu přispět ke zlepšení 
prostředí domova (za pomoci učitele a rodičů)  

Život v přírodě 
 známé a snadno dostupné druhy rostlin,≤  
 pozorování a porovnávání životních projevů 
různých živočichů v přírodě v≤ různých 
ročních obdobích ,  
 živočichové ve volné přírodě; užitková, 
hospodář ská a domácí zvířata;≤  
 společenstvo lesa, luk, pole a rybníků – jaká 
zvířata a rostliny zde≤ najdeme, proč 
 popis a určování některých rostlin a jejich 
částí podle charakteristických≤ znaků, práce s 
obrazy, 
Příroda, ochrana přírody 
 pozorování proměn přírody v jednotlivých 
ročních obdobích,≤  
ochrana přírody, péče o přírodu  

pokrytí průřezových témat 
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přesahy do: 
VV (2. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (2. ročník): Výtvarné umění a životní 
prostředí, Pč (2. ročník): Práce s drobným materiálem 
přesahy z: 
VV (2. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (2. ročník): Užité práce dekorativní a 
prostorové, VV (2. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, Čjl (2. ročník): Komunikační 
a slohová výchova, Pč (2. ročník): Práce s drobným materiálem, Pč (2. ročník): Pěstitelské 
práce 

NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZDRAVÍ  

výstupy učivo 

Návykové látky a zdraví 
•  zná nejznámější léčivé a jedovaté rostliny 
(houby),  
•  posuzuje nebezpečí léků užívaných bez 
vědomí lékaře, rodičů, učitele  
•  bezpečně zachází s běžnými mycími a 
čistícími prostředky používanými v 
domácnosti;  
•  zná rizika lepidel, barev, ředidel aj. 
chemických látek a jejich používání bez 
dozoru dospělých;  
•  chápe zdravotní rizika tabáku a alkoholu, 
nápojů a pochutin obsahujících kofein i jiné 
návykové látky, zavrhuje jejich užívání a 
experimentování s nimi  

 přírodní látky, jejich prospěšnost, škodlivost- 
léčivé minerální vody,≤ jedovaté rostliny a 
houby ap.;  
 běžné léky, vitaminy, zásady jejich užívání, 
riziko užívání léků bez≤ doporučení lékaře a 
vědomí rodičů;  
 chemické prostředky užívané v domácnosti a 
správná manipulace s nimi –≤ lepidla ,mycí a 
čistící prostředky, barvy, laky, rozpouštědla 
aj.; 
 označování zdraví škodlivých výrobků a 
výrobků ekologicky a zdravotně≤ 
nezávadných; 
 tabák, alkohol káva,drogy a jejich škodlivé 
účinky na zdraví;≤ 
 dar od cizího člověka jako možný zdroj 
škodlivých látek;≤ 
 instituce pomáhající při problémech s 
návykovými látkami - dětská krizová≤ centra, 
linky důvěry 
 poznávání jedovatých rostlin ,- na 
vycházkách, obrazech, modelech;≤ 
 nácvik dovednosti odmítat cigarety, alkohol a 
drogy (řešení modelových≤ situací); 
 komunikace s linkou důvěry, dětským 
krizovým centrem (modelové≤ situace); 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
VV (2. ročník): Užité práce dekorativní a prostorové, TV (2. ročník): Učební plán 
přesahy z: 
TV (2. ročník): Učební plán 
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3. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

KRAJINA KOLEM NÁS  

výstupy učivo 

Krajina kolem nás 
•  vyhledává zeměpisné dominanty v místní 
krajině,  
•  určuje hlavní světové strany podle kompasu 
nebo buzoly;  
•  porovná nebezpečí osamoceného pohybu v 
krajině-srázy, vodní toky a plochy, rozsáhlost 
lesů, proměnlivost počasí, sníh atd.  
•  orientuje se v plánku obce  

 krajina v okolí obce, typ krajiny-rovina, 
pahorkatina, hory;≤  
 povrch krajiny≤  
 osídlení, doprava,≤ 
 lidské zásahy v krajině jejich vliv na životní 
prostředí, ochrana krajiny,≤ chráněné oblasti;  
≤ 
 pozorování a popis místní krajiny;≤ 
 určování světových stran podle přírodních 
úkazů, kompasu nebo buzoly;≤ 
 vyhledávání orientačních bodů v krajině 
podle turistického značení;≤ 
 práce s mapou, plánem - porovnávání se 
skutečností,≤  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
VV (3. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (3. ročník): Užité práce dekorativní a 
prostorové, Pč (3. ročník): Práce s drobným materiálem, Pč (3. ročník): Pěstitelské práce 
přesahy z: 
VV (3. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (3. ročník): Užité práce dekorativní a 
prostorové, VV (3. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, M (3. ročník): Číselný obor 
0-100, M (3. ročník): Číselný obor 0-1000 

NAŠE OBEC 

výstupy učivo 

Naše obec 
•  umí pojmenovat nejdůležitější části a místa 
obce;  
•  orientuje se v obci, určuje základní směry 
do jiných částí obce (do jiných obcí) a 
umístění význačných budov a objektů v naší 
obci  
•  znát dopravní prostředky v Horní Stropnici  
•  zná nejdůležitější telefonní čísla na 
záchrannou službu, policii, hasiče  
•  ví, že případě ohrožení musí přivolat 
dospělou osobu  
•  zná významná místa v obci (Horní 
Stropnici či ve svém bydlišti), pozná je a ví, 
jak se k nim ohleduplně, s úctou  

 název obce a jejích částí, poloha v krajině, 
směry do sousedních obcí≤ (částí obce);  
 označení obce, centrum, význačné orientační 
body v obci;≤  
•  nejčastější dopravní značky v obci,  
 významná místa v obci a jejich význam - 
obecní úřad, hasiči, pošta,≤ nádraží, obchody, 
důležitá telefonní čísla 150, 155,158; 
 kulturní a společenský život v obci≤ 
-škola, knihovna, kostel, sportoviště aj.; 
 historická a památná místa v obci a okolí– 
morový sloup, kostel, Dobrá≤ Voda, Terezino 
údolí, ap.;  
ochrana zeleně, znečišťující vlivy≤ 
 zápis důležitými telefonních čísel;≤ 
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pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
VV (3. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti 
přesahy z: 
VV (3. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (3. ročník): Užité práce dekorativní a 
prostorové, VV (3. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, M (3. ročník): Číselný obor 
0-100, M (3. ročník): Číselný obor 0-1000, Pč (3. ročník): Práce s drobným materiálem, Czj 
(3. ročník): Skladba, Czj (3. ročník): Tvarosloví 

PŘÍRODA , OCHRANA PŘÍRODY  

výstupy učivo 

Příroda, ochrana přírody 
•  popíše proměny přírody v jednotlivých 
ročních obdobích,  
•  rozlišuje přírodniny, lidské výtvory, 
suroviny  
•  popíše vlastnosti některých látek a jejich 
změn na základě pozorování a pokusů;  
•  vysvětlí základní význam vody, vzduchu, 
ohně, nerostů, hornin, půdy pro život člověka;  

 živá příroda, jedinečnost života na Zemi, 
podmínky života organismů;≤  
 neživá příroda a přírodniny; lidské výtvory≤  
 voda, její výskyt,vlastnosti, formy, čistota a 
úprava vody,ochrana vodních≤ zdrojů;  
 vzduch, jeho vlastnosti, proudění vzduchu, 
čistota a ochrana ovzduší≤  
 půda, její vznik a vlastnosti, využívání a 
ochrana půdy;≤ 
 nejznámější nerosty a horniny, které se 
vyskytují v blízkém okolí,jejich≤ vlastnosti a 
výskyt, 
hospodářsky důležité horniny a nerosty; 
 oheň, jeho vlastnosti;ochrana před 
požáry,ochrana před popálením, bleskem,≤ 
ošetření  
 pozorování a porovnávání vlastností vody, 
vzduchu, přírodnin;≤ 
- jednoduché fyzikální a chemické pokusy s 
použitím základních měřících pomůcek: vah, 
teploměrů, měřítka (pásma), zkumavek, ap. 
 základní vlastnosti předmětů≤ 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
VV (3. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, Pč (3. ročník): Pěstitelské práce 
přesahy z: 
VV (3. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (3. ročník): Užité práce dekorativní a 
prostorové, VV (3. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí 

ŽIVOT V PŘÍRODĚ 

výstupy učivo 

Život v přírodě 
•  zná základní rozdělení živočichů – savci, 

 život, jeho různé podoby a formy;≤  
 rostliny - znaky života rostlin, jejich životní 
potřeby a projevy, průběh≤ života rostlin;  



 168 

ptáci, obojživelníci, ryby, hmyz  
•  uvědomuje si hlavní rozlišovací znaky a 
popisuje stavbu těla  
•  ví, čím se liší rozmnožování jednotlivých 
skupin  
•  umí pojmenovat části rostlin  
•  umí popsat projevy života rostlin  
•  zná vybrané druhy plodů a semen  
•  zná význam semen  
•  zná vybrané kvetoucí a nekvetoucí rostliny 
a dřeviny (na zahrádkách, loukách, v lese)  
•  rozpozná vybrané – hospodářské a léčivé 
rostliny  
•  poznává běžně se vyskytující jedlé a 
jedovaté houby a umí je pojmenovat  
•  má povědomí o významu životního 
prostředí  
•  uplatňuje zásady bezpečného chování v 
přírodě a silnici  

 známé a snadno dostupné druhy rostlin, 
stavba těla a jeho částí u některých≤ význam 
rostlin pro člověka -≤druhů rostlin, funkce 
jednotlivých částí rostlin;  okrasné,užitkové, 
chráněné, ohrožené rostliny;  
 živočišná říše - znaky života živočichů, jejich 
životní potřeby a projevy,≤ průběh a způsob 
života živočichů;  
 základní skupiny živočichů, stavba těla 
vybraných živočichů,≤  
 živočichové ve volné přírodě; užitková, 
hospodář ská a domácí zvířata;≤  
 chráněné a ohrožené druhy živočichů, péče o 
živočichy v přírodě a v≤ zajetí 
 popis a určování některých rostlin a jejich 
částí podle charakteristických≤ znaků, práce s 
obrazy,  
 popis a určování známých zvířat podle 
typických znaků, práce s obrazy,≤  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
VV (3. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, HV (3. ročník): Hlasová výchova, Pč (3. 
ročník): Práce s drobným materiálem, Pč (3. ročník): Pěstitelské práce 
přesahy z: 
VV (3. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (3. ročník): Užité práce dekorativní a 
prostorové, VV (3. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, Čjl (3. ročník): Komunikační 
a slohová výchova, Čjl (3. ročník): Čtení a literární výchova, Pč (3. ročník): Práce s drobným 
materiálem, Pč (3. ročník): Pěstitelské práce, TV (3. ročník): Učební plán 

ČLOVĚK  

výstupy učivo 

Člověk 
•  popíše základní rozdíly mezi lidmi,  
•  určuje základní části lidského těla,  
•  orientuje se v etapách průběhu lidského 
života  
•  zná zásady zdravého života  

společné a znaky, potřeby a projevy života 
člověka≤  
 vrozené biologické rozdíly mezi lidmi - věk, 
pohlaví, výška, barva pleti,≤ barva vlasů a očí 
ap.;  
 nejdůležitější vnější a vnitřní ústrojí a 
orgány, jejich funkce;≤  
 základní životní potřeby a projevy člověka≤ 
 příznivé a škodlivé vlivy přírody a prostředí 
na člověka;≤ 
 zdraví a bezpečnost≤ 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
VV (3. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (3. ročník): Výtvarné umění a životní 
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prostředí, HV (3. ročník): Hlasová výchova, TV (3. ročník): Učební plán, Pč (3. ročník): 
Práce s drobným materiálem 
přesahy z: 
VV (3. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (3. ročník): Užité práce dekorativní a 
prostorové, VV (3. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, Čjl (3. ročník): Komunikační 
a slohová výchova, Čjl (3. ročník): Čtení a literární výchova, M (3. ročník): Číselný obor 0-
100, Czj (3. ročník): Skladba, Czj (3. ročník): Tvarosloví, Přv (5. ročník): Zdravý životní styl 

NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZDRAVÍ  

výstupy učivo 

Návykové látky a zdraví 
•  pozná nebezpečí léků užívaných bez 
vědomí lékaře, rodičů, učitele  
•  zhodnotí rizika lepidel, barev, ředidel aj. 
chemických látek a jejich používání bez 
dozoru dospělých;  
•  chápe zdravotní rizika tabáku a alkoholu, 
nápojů a pochutin obsahujících kofein i jiné 
návykové látky, zavrhuje jejich užívání a 
experimentování s nimi (za pomoci učitele a 
rodičů)  

 běžné léky, vitaminy, zásady jejich užívání, 
riziko užívání léků bez≤ doporučení lékaře a 
vědomí rodičů;  
 chemické prostředky užívané v domácnosti a 
správná manipulace s nimi –≤ lepidla ,mycí a 
čistící prostředky, barvy, laky, rozpouštědla 
aj.; 
 označování zdraví škodlivých≤ výrobků a 
výrobků ekologicky a zdravotně 
nezávadných; 
 tabák, alkohol káva,drogy a jejich škodlivé 
účinky na zdraví;≤ 
 dar od cizího člověka jako možný zdroj 
škodlivých látek;≤ 
 instituce pomáhající při problémech s 
návykovými látkami - dětská krizová≤ centra, 
linky důvěry 
 nácvik dovednosti odmítat cigarety, alkohol a 
drogy (řešení modelových≤ situací); 
 poznávání základních údajů o domácích 
přípravcích v domácnosti podle údajů≤ na 
obalech; 
 komunikace s linkou důvěry, dětským 
krizovým centrem (modelové≤ situace); 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (3. ročník): Komunikační a slohová výchova, VV (3. ročník): Užité práce dekorativní a 
prostorové 
přesahy z: 
Čjl (3. ročník): Komunikační a slohová výchova, TV (3. ročník): Učební plán, Přv (5. ročník): 
Zdravý životní styl, Přv (5. ročník): Návykové látky a zdraví 
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4.4.2. Přírodověda - charakteristika 

Přírodověda jako syntetický předmět opírající se o vybrané poznatky z různých 
přírodovědných oborů je svým pojetím zaměřena na to, aby v procesu výuky žáci získávali 
takové vědomosti a dovednosti a rozvíjeli se ty jejich schopnosti, které jim umožní aktivně 
poznávat přírodu, člověka a jím vytvořený svět i prostředí, ve kterém člověk pracuje a žije. 

Spojování vlastních zkušeností žáků s osvojovanými poznatky a dovednostmi 
umožňuje vytvářet ve vyučování dostatek příležitostí k tomu, aby žáci zejména 
•  získávali základní vědomosti o Zemi, člověku a technice;  
•  poznávali základní jevy a vztahy v přírodě;  
•  poznávali souvislosti mezi organismy navzájem, mezi organismy a prostředím i mezi 
člověkem a ostatní biosférou;  
•  rozvíjeli se jejich schopnosti s pomocí učitele i samostatně poznávat, pozorovat a zkoumat 
přírodu a řešit přiměřeně náročné úkoly a problémy;  
•  utvářeli si kladný vztah k přírodě, ke svému zdraví a zdravému způsobu života i k ochraně 
životního prostředí jako celku.  

4. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

KOMPETENCE K UČENÍ  
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  
KOMPETENCE OBČANSKÉ 

ŽIVÁ A NEŽIVÁ P ŘÍRODA  

výstupy učivo 

Živá a neživá příroda 
rozliší na příkladech živé a neživé přírodniny 
zjituje propojenost prvků živé a neživé 
přírody, význam vzduchu, vody a slunečního 
záření pro život 

živé a neživé přírodniny 
voda, vzduch, slunce a půda jako základní 
podmínky pro život 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Pč (4. ročník): Pěstitelské práce, Pč (5. ročník): Pěstitelské práce 

ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ROSTLIN A ŽIVO ČICHŮ A STAVBA JEJICH T ĚL 

výstupy učivo 

Životní podmínky rostlin a živočichů a 
stavba jejich těla 
popíše různé životní podmínky organizmů a 
uvede příklad přizpůsobení 
rozlišuje jednotlivé části rostlin a uvede jejich 
funkci, popřípadě využití pro člověka 
rozlišuje jednotlivé části těla živočichů, 
nachází shody a rozdíly v přizpůsobení 

•  rozmanitost rostlin a živočichů v různých 
klimatických podmínkách - přizpůsobení  
•  rostliny a jejich části  
•  živočichové a stavba jejich těla  
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podmínkám života 
rozliší pojmy houba, rostlina, živočich 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
VV (4. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti 
přesahy z: 
VV (4. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (4. ročník): Užité práce dekorativní a 
prostorové, VV (4. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, Pč (4. ročník): Práce s 
drobným materiálem, Pč (4. ročník): Pěstitelské práce, Ikt (4. ročník): Aplikace OS Windows, 
Čjl (4. ročník): Komunikační a slohová výchova, Čjl (4. ročník): Čtení a literární výchova, Pč 
(5. ročník): Práce s drobným materiálem 

ROSTLINY A ŽIVO ČICHOVÉ V PŘÍRODĚ A PÉČI ČLOVĚKA  

výstupy učivo 

Základní ekosystémy 
popisuje a srovnává rostliny a živočichy žijící 
v lese 
formuluje názory na význam lesa jako 
nezastupitelného ekosystému 
stejným způsobem se věnuje poznávání 
ekosystému louky a polí 
své badatelské aktivity napře na pozorování 
ekosystému vod a mokřadů - pozorování  

•  rostliny a živočichové v okolí našich 
domovů (dřeviny, byliny, plané, pěstované, 
okrasné a užitkové; volně žijící obratlovci a 
bezobratlí, chovaní obratlovci a bezobratlí)  
•  naši domácí mazlíčci  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
VV (4. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti 
přesahy z: 
VV (4. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (4. ročník): Užité práce dekorativní a 
prostorové, VV (4. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, Pč (4. ročník): Práce s 
drobným materiálem, Pč (4. ročník): Pěstitelské práce, Čjl (4. ročník): Komunikační a slohová 
výchova, Pč (5. ročník): Práce s drobným materiálem 

ZÁKLADNÍ EKOSYSTÉMY  

výstupy učivo 

Rostliny a živočichové v přírodě a v péči 
člověka 
porovná živočichy chované v prostředí 
člověka, hovoří o významu chovu 
hospodářských zvířat i zvířat chovaných pro 
zábavu 
popíše základní druhy živočichů 
doprovázející lidská obydlí (vlaštovka, myš, 
čáp, poštolka, krtek, ježek, včely, motýli) 
pozoruje a popisuje rostliny pěstované pro 

rostliny a živočichové lesa,  
•  louky,  
•  polí a zahrad,  
•  vod a bažin  
•  vztahy mezi rostlinami a živočichy, mezi 
živočichy navzájem  
•  proměny v průběhu roku  
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okrasu i užitek (okrasné rostliny, ovoce, 
zelenina, polní plodiny)  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Přv (5. ročník): Třídění organismů, Přv (5. ročník): Rozmanitost podmínek života na Zemi 

NEŽIVÁ PŘÍRODA  

výstupy učivo 

Neživá příroda 
porovnává základní druhy nerostů a rozliší 
horninu vyvřelou, usazenou 
vytváří si základní představu o stavbě Země a 
jejím postavení ve vesmíru 
přemýšlí o důsledcích těžby hornin a minerálů 
pro krajinu 

základní druhy hornin a nerostů 
ochrana významných krajinných prvků – skal,  
mrazové zvětrávání žuly v Novohradských 
horách,  
pískovcová skalní města v ČR 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
VV (4. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti 
přesahy z: 
VV (4. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (4. ročník): Užité práce dekorativní a 
prostorové, VV (4. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, Čjl (4. ročník): Komunikační 
a slohová výchova, Pč (5. ročník): Práce s drobným materiálem 

PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ P ŘÍRODY  

výstupy učivo 

Praktické poznávání přírody 
založí jednoduchý pokus, vede si záznamy o 
pozorování a vyhodnotí jej 
aktivně sleduje počasí, vede zápis ze svého 
pozorování 
na základě charakteristických znaků třídí 
organizmy do skupin (využití klíčů a atlasů) 
vypěstuje některou z běžných zelenin, 
případně jinou rostlinu a pečuje o ni 

•  pozorování života jednotlivých organismů, 
jejich rozlišování;  
•  vycházka a pozorování polních prací, 
života lesa, rybníka apod.  
-založení a vyhodnocení jednoduchého 
experimentu 
•  pozorování změn v přírodě v jednotlivých 
ročních období  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Přv (5. ročník): Člověk, jeho životní podmínky a vztahy k prostředí, Př (6. ročník): Praktické 
poznávání přírody, Pč (4. ročník): Pěstitelské práce 

ČLOVĚK A JEHO ŽIVOTNÍ PODMÍNKY  

výstupy učivo 
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Člověk a jeho životní podmínky 
hovoří o životních podmínkách v 
průmyslových oblastech a v přírodě bez vlivu 
civilizace, 
uplatňuje dodržování pitného režimu a řídí se 
doporučeními ke zdravé výživě 

Člověk a jeho zdraví 
upevňuje si návyky zdravého životniho stylu 
umí naplánovat denní reži žáka 
dodržuje bezpečnost při sportu 

•  význam ochrany ovzduší a vody  
•  význam vzduchu, vody, tepla a světla pro 
člověka  
•  základní živiny a jejich zdroje  

pokrytí průřezových témat 

 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ  

výstupy učivo 

Člověk a jeho zdraví 
upevňuje si návyky zdravého životniho stylu 
umí naplánovat denní reži žáka 
dodržuje bezpečnost při sportu 

•  denní režim, správná výživa, pitný režim, 
tělesná aktivita a hygiena  

pokrytí průřezových témat 

 

OD MIMINKA PO D ĚDU 

výstupy učivo 

Člověk a jeho zdraví 
upevňuje si návyky zdravého životniho stylu 
umí naplánovat denní reži žáka 
dodržuje bezpečnost při sportu 

Od miminka po dědu 
rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a 
orientuje se ve vývoji dítěte 
rozvíjí schopnost empatie, kamarádského a 
přímého jednání a chování, na příkladech 
ilustruje význam odpovědnosti za vlastní činy 

•  etapy lidského života a jejich zvláštnosti  
•  vzájemné vztahy mezi vrstevníky i 
průřezem generací  

pokrytí průřezových témat 
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5. ROČNÍK - DOTACE: 1+1, POVINNÝ 

TŘÍDĚNÍ ORGANISM Ů 

výstupy učivo 

Třídění organismů 
•  užívat třídění organismů na skupiny podle 
výrazných znaků. Rozlišovat rostliny na 
výtrusné a semenné (bylina a dřeviny), 
živočichy na bezobratlé a obratlovce a svá 
určení zdůvodnit;  
•  užívat třídění organismů na skupiny podle 
diakritických znaků;  
•  určit některé zástupce bezobratlých a 
obratlovců (např. saranče čárkované, cvrček 
polní, kobylka zelená, čmelák zemní, žížala 
obecná, mandelinka bramborová, včela 
medonosná; zajíc polní, krtek obecný, kos 
obecný, vlaštovka obecná, jiřička obecná, 
kočka domácí)  

princip třídění přírodnin a jeho význam pro 
poznávání přírody;  
třídění živočichů podle hlavních znaků 
(obratlovci - ryby, obojživelníci, plazi, ptáci a 
savci; bezobratlí - hmyz) 
rozlišení výtrusných (mechy a kapradiny) a 
semenných (nahosemenné a krytosemenné) 
rostlin  
praktické poznávání 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Př (6. ročník): Praktické poznávání přírody, Př (6. ročník): Jednobuněčné organizmy, Př (6. 
ročník): Lišejníky, Př (6. ročník): Mnohobuněčné řasy a houby, Př (6. ročník): Mnohobuněční 
živočichové - bezobratlí, Př (7. ročník): Opakování bezobratlých a nižších rostlin, Př (7. 
ročník): Strunatci, Př (7. ročník): Vyšší rostliny 
přesahy z: 
Přv (4. ročník): Základní ekosystémy, Czj (5. ročník): Tvarosloví, Čjl (5. ročník): Čtení a 
literární výchova, Čjl (5. ročník): Jazyková výchova 

ZEMĚ VE VESMÍRU  

výstupy učivo 

Země ve vesmíru 
•  vysvětlit význam Slunce pro život na Zemi 
a popsat postavení Země ve vesmíru;  
•  uvést důsledky pohybu Země kolem své 
osy a kolem Slunce na život a jeho rytmus;  
•  ukázat pohyb Země a jeho důsledky na 
glóbusu  

Slunce a jeho planety, postavení Země;  
pohyb Země kolem Slunce a otáčení Země 
kolem osy;  
střídání ročních období a střídání dne a noci;  
model Země - glóbus;  
Slunce jako zdroj světla a tepla (základní 
podmínka života)  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Př (9. ročník): Vznik a vývoj Země, VV (5. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti 
přesahy z: 
VV (5. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (5. ročník): Výtvarné umění a životní 
prostředí, M (5. ročník): N čísla, M (5. ročník): Destinná čísla, Čjl (5. ročník): Čtení a literární 
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výchova, Čjl (5. ročník): Komunikační a slohová výchova, Čjl (5. ročník): Jazyková výchova 

ROZMANITOST PODMÍNEK ŽIVOTA NA ZEMI  

výstupy učivo 

Rozmanitost podmínek života na Zemi 
•  uvést příklady organismů žijících v různých 
oblastech Evropy a světa;  
•  uvést některé z příčin přizpůsobování 
organismů vnějším podmínkám  

•  základní oblasti Země (studené, 
mírné,teplé) a rozdíly v rozvoji života v 
těchto oblastech;  
•  podnebí, počasí;  
•  rozmanitost přírody v Evropě a ve světě;  
•  botanické a zoologické zahrady  
•  samostatné vyhledávání organismů žijících 
v různých částech světa (atlasy,mapy, 
literatura);  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Př (6. ročník): Lišejníky, Př (6. ročník): Mnohobuněčné řasy a houby, Př (7. ročník): 
Strunatci, Př (7. ročník): Vyšší rostliny, Př (9. ročník): Vliv počasí a podnebí na rozvoj 
organizmů, Př (9. ročník): Biotické a abiotické podmínky života, VV (5. ročník): Výtvarné 
vyjádření skutečnosti 
přesahy z: 
Přv (4. ročník): Základní ekosystémy, VV (5. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, Pč 
(5. ročník): Pěstitelské práce, M (5. ročník): Destinná čísla, Ikt (5. ročník): Internet, email, Čjl 
(5. ročník): Čtení a literární výchova, Čjl (5. ročník): Komunikační a slohová výchova, Čjl (5. 
ročník): Jazyková výchova 

L IDSKÉ TĚLO  

výstupy učivo 

Lidské tělo 
•  popíše základní stavbu a funkci orgánových 
soustav těla člověka  

topografie těla 
kůže, kostra, svaly, smysly, nervová soustava 
- základní anatomie a fyziologie 
trávicí soustava - anatomie a fyziologie s 
akcentem na zdravou výživu a péči o chrup 
dýchací a cévní soustava - anatomie a 
fyziologie s důrazem na prevenci 
kardiovaskulárních chorob a programového 
nekuřáctví 
postavení člověka v přírodě - schopnost 
myšlení, přetváření 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Př (8. ročník): Původ a vývoj člověka, Př (8. ročník): Biologie člověka, Př (8. ročník): 
Rozmnožování člověka 
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L IDSKÝ ŽIVOT  

výstupy učivo 

Lidský život 
rozlišuje etapy lidského života, respektuje 
princip vzájemného respektu a tolerance 
základy sexuální výchovy 

Péče o zdraví 
uplatňuje způsoby chování, které vedou k 
rozvoji osobnosti po stránce duševní i fyzické 
chápe potřebu sportu, pohybu venku a 
dodržování bezpečnosti pro aktivitách 
uplatňuje zásady správné životosprávy 
dbá o své bezpečí v rizikovém prostředí 
(silniční provoz, krizové situace) 

pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou 
základy lidské reprodukce, vývoj jedince a 
etapy lidského života  
rodina a partnerství, dospívání , etika 
sexuality, HIV/AIDS 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Př (8. ročník): Rozmnožování člověka, Př (8. ročník): Nemoci, úrazy a prevence, Př (8. 
ročník): Základy genetiky 

PÉČE O ZDRAVÍ  

výstupy učivo 

Péče o zdraví 
uplatňuje způsoby chování, které vedou k 
rozvoji osobnosti po stránce duševní i fyzické 
chápe potřebu sportu, pohybu venku a 
dodržování bezpečnosti pro aktivitách 
uplatňuje zásady správné životosprávy 
dbá o své bezpečí v rizikovém prostředí 
(silniční provoz, krizové situace) 

Zdravý životní styl 
denní režim, zdravá výživa 
pohyb a relaxace v životě člověka 
sport a koníčky 

Zdraví a nemoc 
úvod do předlékařské první pomoci 
rozliší infekční onemocnění a úraz, objasní 
výraz epidemie 
chápe nutnost preventivního opatření 
(otužování, pohyb, správná životospráva, 
očkování) 

nutnost pohybu a otužování pro zdraví 
člověka 
bezpečnost v silničním provozu a při sportu 
zásady správné životosprávy 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Vkz (6. ročník): Jak pečovat o zdraví, Vkz (7. ročník): Zdraví a životní prostředí, Vkz (8. 
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ročník): Zdraví a nemoc 

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL  

výstupy učivo 

Zdravý životní styl 
denní režim, zdravá výživa 
pohyb a relaxace v životě člověka 
sport a koníčky 

Návykové látky a zdraví 
vysvětlí rizika návykových látek a uplatňuje 
metody aktivního odmítání a prosazuje 
zdravý životní styl 

zdravá výživa  
denní režim  
rozvoj osobnosti po stránce duševní i tělesné 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Prv (3. ročník): Člověk, Prv (3. ročník): Návykové látky a zdraví, Vkz (6. ročník): Co víme o 
zdraví, Vkz (7. ročník): Zdraví a životní prostředí, Vkz (8. ročník): Výživa jako součást 
životního stylu 

NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZDRAVÍ  

výstupy učivo 

Návykové látky a zdraví 
vysvětlí rizika návykových látek a uplatňuje 
metody aktivního odmítání a prosazuje 
zdravý životní styl 

nebezpečí návykových látek (nikotin, alkohol 
a další drogy) 
nebezpečí nedrogových závislostí (automaty, 
počítačové hry, mobily) 
aktivní způsoby odmítání nevhodných aktivit 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Prv (3. ročník): Návykové látky a zdraví, Př (8. ročník): Nemoci, úrazy a prevence, Vkz (7. 
ročník): Bezpečně doma, ve škole i ve volném čase, Vkz (8. ročník): Dospělost = 
odpovědnost, Pč (3. ročník): Příprava pokrmů 

ZDRAVÍ A NEMOC  

výstupy učivo 

Zdraví a nemoc 
úvod do předlékařské první pomoci 
rozliší infekční onemocnění a úraz, objasní 
výraz epidemie 
chápe nutnost preventivního opatření 
(otužování, pohyb, správná životospráva, 
očkování) 

zásady poskytování předlékařské první 
pomoci (ošetření odřeniny, zlomeniny, 
odstranění klíštěte, zajištění průchodnosti 
dýchacích cest) 
hlavní infekční onemocnění (prevence 
očkováním a životním stylem) 
prevence úrazů (dodržování bezpečnostních 
pravidel – přilba, chrániče, pravidla silničního 
provozu) 



 178 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Př (8. ročník): Nemoci, úrazy a prevence, Vkz (8. ročník): Zdraví a nemoc, Pč (5. ročník): 
Příprava pokrmů 

ČLOVĚK , JEHO ŽIVOTNÍ PODMÍNKY A VZTAHY K PROST ŘEDÍ  

výstupy učivo 

Člověk, jeho životní podmínky a vztahy k 
prostředí 
poznává jednoduché stroje a seznamuje se s 
využitím v současných technologiích,  
popíše na příkladech význam energie pro 
život, (přírodní zdroje surovin, potrava) a 
nutnost šetření energií (ekologický princip); 
uplatňuje zásady bezpečné práce s 
elektrickými zařízeními 
uvede příklady zásad ochrany přírody a 
životního prostředí jako celku a uplatňuje je v 
praktickém životě... 

síla a jednoduché stroje (páka, kladka, 
nakloněná rovina, kolo 
energie pro život  
zdroje a výroba energie (obnovitelné a 
neobnovitelné zdroje, druhy elektráren, 
účelné využití vyrobené energie) 
bezpečnost při práci s elektrickými spotřebiči 
využití vzduchu a vody 
základy ochrany čistoty ovzduší, vod a 
krajiny 
princip trvale udržitelného života 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
F (6. ročník): Vlastnosti látek a těles, F (6. ročník): Pohyby a vzájemné působení těles, F (9. 
ročník): Energie a její přeměny, VV (5. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti 
přesahy z: 
Přv (4. ročník): Praktické poznávání přírody, VV (5. ročník): Užité práce dekorativní a 
prostorové, VV (5. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, Pč (5. ročník): Pěstitelské 
práce, Pč (5. ročník): Příprava pokrmů, Ikt (5. ročník): Internet, email, Čjl (5. ročník): Čtení a 
literární výchova, Čjl (5. ročník): Komunikační a slohová výchova, Čjl (5. ročník): Jazyková 
výchova, TV (5. ročník): Učební plán 

4.4.3. Vlastivěda - charakteristika 

Vlastivěda v návaznosti na prvouku přináší žákům základní poznatky o významných 
přírodních, hospodářských, společenských, kulturních a historických okolnostech života lidí a 
o výsledcích jejich činnosti, s důležitými událostmi a významnými osobnostmi regionálních a 
národních dějin. Integruje poznatky, dovednosti a zkušenosti z vyučování a osobního života 
žáků s dalšími informacemi z tisku, rozhlasu a televize a e zájmových oblastí, tyto podněty 
přístupně vysvětluje, uvádí do souvislostí a v potřebné míře zobecňuje. Formuje u žáků 
vědomí příslušnosti k vlastnímu národu, pěstuje žádoucí hodnotové orientace, rozvíjí zájem 
žáků o poznávání života, tradic, zvyklostí a zvláštností společenství v různých historických 
obdobích a v různých kulturních oblastech světa. Na příkladech ze života lidí, na základě 
zkušeností žáků a prostřednictvím rozmanitých činností získávají pojmy domov a vlast 
konkrétní věcný, ale i mravně a citově zabarvený obsah. 

Vyučování směřuje zejména k tomu,  
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•  aby žáci poznali různé druhy lidské práce a učili se chápat jejich souvislost s přírodními 
podmínkami, rozpoznávat,jak se činnosti lidí obrážejí v tvářnosti krajiny, v charakteru staveb 
a v rozmanitých památkách;  
- aby žáci podrobněji poznávali místní krajinu a místní oblast a vytvářeli si tak počáteční 
ucelenou představu o České republice i o jejích jednotlivých oblastech; 
- aby si žáci utvářeli počáteční ucelenou představu o přírodě, kultuře, historii a o životě lidí i o 
výsledcích jejich činnosti na různě velkých územích naší vlasti; 
- aby si žáci utvářeli základní představu o způsobu života svých předků v různých 
historických obdobích i o způsobu života lidí v sousedství vlasti; 
- aby se žáci naučili orientovat v terénu, pracovat s mapami, používat získané vědomosti v 
praktických situacích; 
- aby se u žáků rozvíjela schopnost pozorovat, analyzovat, srovnávat, výstižně pojmenovávat 
věci, jevy a děje, souvisle o nich vyprávět; 
- aby žáci získávali odpovědný vztah ke kulturnímu bohatství vlasti, k jejímu přírodnímu 
prostředí, kulturnímu dědictví a historickým památkám. 

4. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

M ÍSTO, V NĚMŽ ŽIJEME  

výstupy učivo 

Místo, v němž žijeme 
•  konkretizovat pojmy území, poloha, místní 
krajina, místní oblast, územní a správní celek;  
•  vyjádřit svými slovy územně správní pojmy 
obec, okres, region;  
•  vyjádřit polohu místní krajiny a místní 
oblasti vzhledem k vyšším územním a 
správním celkům České republiky;  
•  s pomocí vhodných map charakterizovat 
zeměpisné a přírodní prvky místní krajiny a 
místní oblasti;  
•  charakterizovat zvláštnosti osídlení místní 
krajiny, uvést a charakterizovat významná 
města, místa a stavby regionu;  
•  uvést a charakterizovat významné 
atraktivity cestovního ruchu a střediska 
rekreace cestovního ruchu v regionu;  
•  uvést a charakterizovat významné 
zemědělské, průmyslové, rekreační a 
chráněné oblasti místní oblasti regionu;  
•  uvést a charakterizovat významné 
hospodářské aktivity v místní krajině a místní 
oblasti;  
•  uvést některé významné výrobní podniky a 
služby v regionu;  
•  charakterizovat stav životního prostředí 
regionu, uvést příklady poškozování ochrany 

•  obec ve vyšším územním a správním celku; 
místní krajina, místní oblast, okres, region;  
•  zeměpisná poloha a přírodní tvářnost místní 
krajiny a regionu (povrch, podnebí, vodstvo, 
rostlinstvo, živočišstvo, využití půdy); 
seznámení s mapou místní oblasti;  
•  významné obce a města, společenské, 
hospodářské, historické a technické objekty v 
místní krajině; dopravní síť, cestovní ruch v 
regionu, atraktivity cestovního ruchu regionu;  
•  významné zemědělské, průmyslové, 
rekreační a chráněné oblasti regionu, 
významná kulturní střediska regionu, místní 
stavební, umělecké aj. památky;  
•  hospodářské aktivity v místní krajině, 
významné výrobní podniky a služby v 
regionu; práce, bydlení, odpočinek a zájmové 
využití v regionu; význam regionu;  
•  životní prostředí místní krajiny a regionu, 
důležité údaje o jeho narušení, ochraně a 
tvorbě;  
•  náš region v minulosti, místní pověsti, 
významné události a jejich místa, významní 
předkové regionu;  
•  regionální zvláštnosti, regionální tradice, 
lidová tvorba  
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a tvorby životního prostředí,jmenovat 
příklady chráněných území přírody v regionu;  
•  uvést významné rodáky a předky, kulturní a 
historické památky regionu, významné 
události a jejich místa;  
•  vysvětlit s porozuměním význam 
regionálních tradic a symbolů;  
•  pracovat s turistickou mapou místní 
krajiny, porozumět její barevné grafice a 
smluvním značkám  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (4. ročník): Čtení a literární výchova, VV (4. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti 
přesahy z: 
VV (4. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (4. ročník): Užité práce dekorativní a 
prostorové, VV (4. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, Čjl (4. ročník): Komunikační 
a slohová výchova, Čjl (4. ročník): Jazyková výchova, TV (4. ročník): Učební plán 

NAŠE VLAST 

výstupy učivo 

Naše vlast 
•  rozlišovat s porozuměním pojmy vlast, 
cizina;  
•  vyjmenovat a popsat státní symboly České 
republiky;  
•  používat s porozuměním základní 
státoprávní pojmy: stát, prezident, parlament, 
vláda, volby, demokracie;  
•  uvést jména prezidenta a premiéra České 
republiky;  
•  stručně charakterizovat přírodní tvářnost 
území České republiky;  
•  orientovat se na vlastivědné mapě České 
republiky, vyhledat zde jednotlivé oblasti 
České republiky,  
vyjádřit jejich polohu a charakterizovat 
významné a typické přírodní prvky; 
•  popsat převažující charakter sídel v 
jednotlivých oblastech České 
republiky,vyhledat na vlastivědné mapě 
hlavní sídelní střediska;  
•  uvést a popsat hlavní přírodní a 
společenské atraktivity cestovního ruchu a 
rekreace v oblastech České republiky;  
•  popsat současný stav a aktuální problémy 
životního prostředí v České republice;  

•  domov, vlast, národ, národní hrdost, 
vlastenectví, cizina;  
•  soužití národů a národností v jedné zemi, 
rovnocennost národů a 
národností,nejdůležitější národnostní menšiny 
České republiky;  
•  národní bohatství (přírodní zdroje, kulturní 
památky, národní tvořivost), národní 
zvyklosti, tradice a symboly;  
•  česká státnost, státní symboly (znak, 
hymna, vlajka) státní svátky,státní 
instituce,základní státoprávní pojmy 
(prezident, parlament, poslanec, vláda, 
ministr, premiér, volby);  
•  významné osobnosti politického života 
České republiky;  
•  naše vlast - Česká republika; její poloha v 
Evropě, přírodní podmínky 
území,podnebí,vodstvo, rostlinstvo a 
živočišstvo;  
•  oblasti České republiky, jejich zeměpisná 
tvářnost, přírodní podmínky, významná místa, 
významné památky;  
•  významná města, významná zemědělská, 
průmyslová, rekreační a kulturní střediska, 
chráněné oblasti přírody naší vlasti;  
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•  uvést nejvýznamnější velkoplošná chráněná 
území přírody v České republice  

•  přírodní a společenské atraktivity 
cestovního ruchu a rekreace v jednotlivých 
oblastech České republiky;  
•  současný stav životního prostředí v České 
republice  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (4. ročník): Čtení a literární výchova 
přesahy z: 
VV (4. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (4. ročník): Užité práce dekorativní a 
prostorové, VV (4. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, Čjl (4. ročník): Čtení a 
literární výchova 

5. ROČNÍK - DOTACE: 1+1, POVINNÝ 

ČESKÁ REPUBLIKA , EVROPA, SVĚT 

výstupy učivo 

Česká republika, Evropa, svět 
•  popsat polohu České republiky v Evropě;  
•  orientovat se na mapách střední Evropy a 
Evropy;  
•  učit a lokalizovat na mapách sousední státy 
České republiky;  
•  popsat polohu sousedních států České 
republiky, stručně posoudit jejich přírodní 
tvářnost,hospodářskou a společenskou 
vyspělost;  
•  vyhledat na mapách známé oblasti 
cestovního ruchu na území sousedních států 
České republiky;  
•  vyjmenovat a vyhledat na mapách 
významné evropské státy, významná 
evropská města a střediska cestovního ruchu;  
•  vyjmenovat a vyhledat na mapě světa 
jednotlivé světadíly a oceány na Zemi  

•  sousední státy České republiky, jejich 
poloha, přírodní podmínky,hospodářská a 
společenská vyspělost;  
•  oblasti cestovního ruchu na území 
sousedních států České republiky,vzájemné 
vztahy mezi Českou republikou  
a jejími sousedy; 
•  Česká republika na mapě Evropy; 
významné evropské státy, významná 
evropská města střediska cestovního ruchu;  
•  Česká republika na mapě světa; orientační 
seznámení s polohou světadílů a oceánů na 
Zemi  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
VV (5. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí 
přesahy z: 
VV (5. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (5. ročník): Užité práce dekorativní a 
prostorové, VV (5. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, Czj (5. ročník): Skladba, M 
(5. ročník): N čísla, Ikt (5. ročník): Tvorba dokumentů, Czj (5. ročník): Tvarosloví, Čjl (5. 
ročník): Čtení a literární výchova, Čjl (5. ročník): Komunikační a slohová výchova, Čjl (5. 
ročník): Jazyková výchova 
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OBRAZY Z ČESKÝCH DĚJIN  

výstupy učivo 

Obrazy z českých dějin 
•  charakterizovat svými slovy způsob života 
starých Slovanů;  
•  vyjádřit rozdíl mezi pověstí a historickou 
skutečností;  
•  jmenovat první státní útvary na našem 
území;  
•  charakterizovat hospodářský a kulturní 
rozvoj Českého státu za vlády Karla IV., 
popsat způsob života jednotlivých vrstev 
obyvatelstva (život ve středověké vsi, ve 
městě, na hradě, v klášteře);  
•  popsat období husitských válek, jmenovat 
významné osobnosti této doby (Hus, Žižka) a 
nastínit způsob života lidí v této době a za 
vlády Jiřího z Poděbrad;  
•  popsat způsob života lidí, nejvýznamnější 
události, nejvýznamnější osobnosti období 
habsburské monarchie (Rudolf II., Valdštejn, 
Komenský, Marie Terezie, Josef II.);  
•  posoudit změny ve způsobu života v 
novověku, vyložit význam vědy a techniky 
pro rozvoj výroby;  
•  charakterizovat svými slovy společenský, 
politický a kulturní život českých zemí 
koncem 19. a počátkem 20. století;  
•  objasnit vznik československé republiky a 
posoudit s porozuměním demokratické 
principy budování státu,uvést nejvýznamnější 
osobnosti (Masaryk, Beneš);  
•  posoudit život v českých zemích v době 
nacistické okupace a význam obnovení 
Československé republiky;  
•  charakterizovat způsob života v 
poválečném období, v období totality a po 
obnovení demokracie  

•  nejstarší osídlení naší vlasti, způsob života 
Slovanů;  
staré české pověsti a historická skutečnost; 
•  první státní útvary na našem území; Velká 
Morava, český přemyslovský stát, počátky 
křesťanství, Cyril a Metoděj, svatý Václav; 
počátky českého království;  
•  Český stát za vlády Karla IV.; hospodářský 
rozkvět, rozvoj vzdělanosti a kultury; způsob 
života lidí;  
•  české země a způsob života v době 
husitství a v době Jiřího z Poděbrad;  
•  české země a způsob života v období 
habsburské monarchie; nejvýznamnější 
události a osobnosti;  
•  počátky utváření novodobého českého 
národa; národní obrození a jeho významní 
představitelé;  
•  české země ve druhé polovině 19. století; 
nástin hospodářského, politického, 
společenského a kulturního rozvoje;  
•  první světová válka, vznik Československé 
republiky;  
nástin hospodářského, společenského, 
politického a kulturního života; významné 
osobnosti; 
•  druhá světová válka, zánik československé 
republiky, české země v období nacistické 
okupace, obnovení republiky;  
•  Československá republika po druhé světové 
válce: poválečná léta, období totality, obnova 
demokratického vývoje, vznik a rozpad České 
a Slovenské Federativní republiky, vznik 
České republiky;  
•  charakteristika současné vývojové etapy 
České republiky  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
VV (5. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí 
přesahy z: 
VV (5. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (5. ročník): Užité práce dekorativní a 
prostorové, VV (5. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, Ikt (5. ročník): Internet, 
email, Čjl (5. ročník): Čtení a literární výchova, Čjl (5. ročník): Komunikační a slohová 
výchova, Čjl (5. ročník): Jazyková výchova 
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4.5. Člověk a společnost 

4.5.1. Dějepis - charaktristika 

Výuka dějepisu otevírá žákům pohled na hlavní období dějinného vývoje lidstva a 
vlastního národa, seznamuje je s významnými historickými událostmi a osobnostmi, které 
ovlivnily život předcházejících generací a mají význam i pro orientaci v současném 
společenském životě. Hlavním posláním výuky dějepisu je stimulace občanské potřeby 
hledání kořenů aktuálních společenskcýh jevů a vlastní historické identity. 

Vyučovací činnost učitele by měla vytvářet podmínky k tomu, 
•  aby žáci žáci poznali, jak se postupně měnil způsob života lidí v nejdůležitějších epochách 
dějinného vývoje;  
•  aby se dovedli orientovat v kontinuitě národních dějin a v jejich významných obdobích, aby 
chápali smysl událostí a činů osobností,které ovlivňovaly jejich běh a společenský vývoj;  
•  aby chápali souvislosti celospolečenského dění se životem lidí vlastního regionu i 
souvislosti národních a světových dějin;  
•  aby se naučili zařazovat události do chronologické následnosti a vysvětlovat jejich 
vzájemné vztahy (příčiny a důsledky);  
•  aby měli příležitost (i s využitím poznatků ze své mimoškolní činnosti) o těchto událostech 
souvisle vyprávět;  
•  aby uměli výstižně charakterizovat a vysvětlovat nejdůležitější historické události a 
zaujímat k nim vlastní stanovisko.  

K specifickým možnostem výuky dějepisu na základní škole patří i formování 
takových postojů, jako je úcta ke kulturnímu dědictví lidstva a vlastního národa, k duchovním 
a materiálním výtvorům minulosti, snaha o ochranu historických a kulturních památek, smysl 
pro etnické, náboženské a kulturní odlišnosti jiných národů, jejich respektování, pochopení 
přínosu těchto národních specifik pro současný multikulturální svět, pochopení potřeby života 
v míru jako prvořadé potřeby a jako jediné humánní možnosti řešení současných globálních 
problémů lidstva. 

6. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

ÚVOD DO VYUČOVÁNÍ DĚJEPISU 

výstupy učivo 

Úvod do vyučování dějepisu 
•  vysvětlí cíl a způsob poznávání historie, 
poslání a hlavní úkoly archivů, muzeí, 
knihoven, galerií  
•  orientuje se v historickém čase (určit století 
př.n. l. a po n. l.)  
•  porozumí peridizaci dějin  
•  doplní údaje do prázdné časové přímky, z 
vypracované přímky vyčte základní údaje  

•  proč a jak poznáváme minulost - úkol 
historické vědy, práce historika  
•  hmotné a písemné prameny- archivy, 
muzea, galerie, knihovny  
•  vnímání historického času, hlavní období 
historie  
•  časová přímka  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
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Čjl (6. ročník): Komunikační a slohová výchova, M (6. ročník): Shrnutí a opakování učiva z 
1. - 5. ročníku, Ikt (6. ročník): Textový editor MS WORD, Ikt (6. ročník): Internet, Ov (6. 
ročník): Kulturní dědictví, Z (6. ročník): Mapa, VV (6. ročník): Výtvarné vyjádření 
skutečnosti 

PRAVĚK  

výstupy učivo 

Pravěk 
•  stručně objasní problém vzniku světa a 
člověka na základě dosavadních vědeckých 
poznatků  
•  charakterizuje paleolit, neolit a období 
kovů  
•  stručně popíše pravěké osídlení Evropy a 
našich zemí  
•  vyjmenuje ve správném pořadí vývojové 
stupně člověka ( člověk zručný, vzpřímený, 
rozumný, dnešního typu ), uvede hlavní 
přínos jednotlivých typů, na časové přímce 
znázorní  
( dle údajů, ne zpaměti ) dobu jejich 
existence, uvede příklad naleziště na našem 
území 
•  z časové přímky pro celý ročník vyčte, 
uvede : a) základní časové mezníky 
jednotlivých období, b) závěr o 
nerovnoměrnosti vývoje v různých částech 
světa ( časové mezníky nejsou určeny pro 
memorování )  
•  popíše především pravěké zemědělství a 
způsoby zpracování a využití prvních kovů, 
popíše i další technologie – textilní výrobu, 
výrobu keramiky, změny ve zpracování 
kamene, stavitelství  
•  uvede příklady archeologických kultur na 
našem území, blíže popíše především 
keltského osídlení.  

•  výklad vzniku světa a člověka v mýtech a 
náboženstvích  
•  výklad vzniku světa a člověka na 
principech vědeckého poznání  
•  charakteristika paleolitu, neolitu a doby 
kovů (nástroje, způsob obživy, společenská 
organizace, způsob života, umění)  
•  vývoj člověka  
•  hlavní rasy a jazyky  
•  významná archeologická naleziště v našich 
zemích a v Evropě  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (6. ročník): Jazyková výchova, Čjl (6. ročník): Komunikační a slohová výchova, Čjl (6. 
ročník): Literární výchova, Ikt (6. ročník): Textový editor MS WORD, Ikt (6. ročník): 
Internet, Ov (6. ročník): Region, vlast, Ov (6. ročník): Kulturní dědictví, Př (6. ročník): 
Praktické poznávání přírody, Z (6. ročník): Mapa, VV (6. ročník): Výtvarné vyjádření 
skutečnosti, VV (6. ročník): Užité práce dekorativní a prostorové, VV (6. ročník): Výtvarné 
umění a životní prostředí, HV (6. ročník): Hlasová výchova, Pč (6. ročník): Pěstitelské práce a 
chovatelství 
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přesahy z: 
Ikt (6. ročník): Textový editor MS WORD, Čjl (6. ročník): Komunikační a slohová výchova, 
Vkz (6. ročník): Co víme o zdraví, VV (6. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (6. 
ročník): Užité práce dekorativní a prostorové, VV (6. ročník): Výtvarné umění a životní 
prostředí, Ov (8. ročník): Stát a právo, Př (8. ročník): Původ a vývoj člověka 

STAROVĚK  

výstupy učivo 

Starověk 
•  objasní vliv přírodních poměrů na vývoj 
starověkých států  
•  uvede obecné znaky a specifické 
zvláštnosti jejich hospodářského, 
společenského, politického,kulturního a 
náboženského vývoje  
•  objasní přínos starověkých států pro rozvoj 
světové civilizace  
•  do prázdné časové přímky zaznamená 
základní časové údaje z tabulky.  
•  ukáže oblasti prvních států na mapě a 
uvede základní zeměpisné údaje, tj. světadíl, 
názvy velkých řek, dnešní státy v těchto 
lokalitách  
•  vysvětlí pojem stát a jeho funkci, a to tak, 
že : a) uvede konkrétní panovníkovy 
pravomoci, b) vyjmenuje strukturu obyvatel 
na příkladu jednoho státu ( např. Egypta )  
•  dá příklady památek nebo objevů a základů 
věd pocházejících z jednotlivých oblastí 
prvních států, naopak dokáže roztřídit tyto 
přínosy civilizaci podle jednotlivých států, 
ocení především vynález písma  

•  přehled států starověkého východu: Egypt, 
státy v oblasti Mezopotámie a Předního 
východu, Indie, Čína (obecné rysy a 
specifické zvláštnosti jejich hospodářského, 
společenského, politického a kulturního 
vývoje)  
•  kultura států starověkého východu (písmo, 
základy věd, způsob života, náboženství, 
umění)  
•  přínos starověkých států pro rozvoj světové 
kultury  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (6. ročník): Jazyková výchova, Čjl (6. ročník): Komunikační a slohová výchova, Čjl (6. 
ročník): Literární výchova, Ikt (6. ročník): Textový editor MS WORD, Ikt (6. ročník): 
Internet, Ov (6. ročník): Kulturní dědictví, Př (6. ročník): Praktické poznávání přírody, VV (6. 
ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (6. ročník): Užité práce dekorativní a prostorové, 
VV (6. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, Vkz (6. ročník): Co víme o zdraví 
přesahy z: 
Čjl (6. ročník): Komunikační a slohová výchova, VV (6. ročník): Výtvarné vyjádření 
skutečnosti, VV (6. ročník): Užité práce dekorativní a prostorové, VV (6. ročník): Výtvarné 
umění a životní prostředí, Ov (7. ročník): Člověk a morálka, Ov (8. ročník): Stát a právo 

STAROVĚKÉ ŘECKO  

výstupy učivo 
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Starověké Řecko 
•  objasnit vliv přírodních poměrů na rozvoj 
řecké společnosti  
•  objasnit úlohu bájí, pověstí a náboženství v 
životě Řeků  
•  vysvětlit význam styků Řeků s okolním 
světem (Trójská válka a Odysseových 
dobrodružství,  
Řecko – perské války, Peloponéská válka, 
Alexandr Makedonský) 
•  porovnat státní zřízení a způsob života ve 
Spartě a Aténách  
•  charakterizovat přínos řecké a helenistické 
kultury pro rozvoj evropské civilizace  
•  charakterizovat dílo a odkaz významných 
osobností  
•  na základě časové přímky o dějinách Řecka 
a Říma dokáže, že dějiny obou států probíhaly 
dosti souběžně  
•  na mapě prokáže základní orientaci ( 
Balkánský poloostrov – Řecko – Peloponés, 
Mykény, Atény, Kréta, Egejské moře, Malá 
Asie apod. )  

•  nejstarší období řeckých dějin, báje a 
pověsti - Ilias a Odyssea; Staré řecké báje a 
pověsti  
•  náboženství, způsob života,hospodářství  
•  námořní obchod a kolonizace  
•  význam styků s okolním světem  
•  státní zřízení a způsob života v městských 
státech - Sparta, Atény, významné osobnosti  
•  Řecko-perské války  
•  boj o nadvládu v Řecku, peloponéská válka  
•  řecká kultura - písmo, věda (filozofie, 
historie, přírodní vědy), umění (divadlo, 
literatura, architektura, sochařství, malířství), 
sport a hry, významné osobnosti  
•  ovládnutí Řecka Makedonií, říše Alexandra 
Makedonského  
•  helenistická kultura  
•  přínos řecké a helenistické kultury pro 
rozvoj evropské civilizace  
•  krétská a mykénská kultura;  
•  významné osobnosti řeckých dějin 
(Sokrates, Platon, Aristoteles,...)  
•  historické památky  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (6. ročník): Jazyková výchova, Čjl (6. ročník): Komunikační a slohová výchova, Čjl (6. 
ročník): Literární výchova, M (6. ročník): Úhel a jeho velikost, M (6. ročník): Trojúhelník, M 
(6. ročník): Objem a povrch kvádru a krychle, Ikt (6. ročník): Textový editor MS WORD, Ikt 
(6. ročník): Internet, Ov (6. ročník): Kulturní dědictví, F (6. ročník): Vlastnosti látek a těles, F 
(6. ročník): Pohyby a vzájemné působení těles, Př (6. ročník): Praktické poznávání přírody, Z 
(6. ročník): Postavení Země ve vesmíru, Z (6. ročník): Tvar a pohyby planety Země, Z (6. 
ročník): Mapa, VV (6. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (6. ročník): Užité práce 
dekorativní a prostorové, VV (6. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, HV (6. ročník): 
Hlasová výchova, Vkz (6. ročník): Co víme o zdraví, Vkz (6. ročník): Jak pečovat o zdraví 
přesahy z: 
Ov (6. ročník): Škola, obec, F (6. ročník): Vlastnosti látek a těles, F (6. ročník): Pohyby a 
vzájemné působení těles, Čjl (6. ročník): Komunikační a slohová výchova, Čjl (6. ročník): 
Literární výchova, TV (6. ročník): Učební plán, VV (6. ročník): Výtvarné vyjádření 
skutečnosti, VV (6. ročník): Užité práce dekorativní a prostorové, VV (6. ročník): Výtvarné 
umění a životní prostředí, Ov (7. ročník): Člověk a morálka, Ov (8. ročník): Stát a právo 

STAROVĚKÝ ŘÍM  

výstupy učivo 

Starověký Řím 
•  popíše přírodní poměry a objasní jejich vliv 
na vývoj římské společnosti (osídlení Itálie 

•  přírodní poměry a osídlení Apeninského 
poloostrova, etruská kultura  
•  nejstarší období římských dějin v bájích, 
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kromě Italiků na poč. 1. tisíciletí př. n. l. - 
Etruskové, později Řekové, pověst o založení 
Říma )  
•  charakterizuje dobu královskou, období 
republiky a císařství (začátek republiky + 
systém republiky ), války s Kartágem, 
Spartakovo povstání, Caesar a konec 
republiky, vznik císařství + příklady činů 
některých císařů, krize císařství, pokus o 
řešení, zánik říše Západořímské)  
•  vysvětlí podstatu a význam křesťanství  
•  na mapě prokáže základní orientaci ( 
Apeninský poloostrov - Řím, Tiber, Pád – 
nížina, Sicílie, Korsika, Středomoří apod. )  

pověstech a ve světle vědeckých poznatků  
•  boj o ovládnutí Apeninského poloostrova a 
Středomoří  
•  Řím v období republiky - státní zřízení, 
územní rozsah, složení společnosti, krize 
republiky, občanské války, povstání otroků 
(Spartakus)  
•  Řím v období principátu a císařství - státní 
zřízení, rozšiřování říše, postavení provincií, 
boj proti barbarům, kolonát  
•  vznik a podstata křesťanství  
•  krize římské říše - její rozdělení, pád 
západořímské říše  
•  římská kultura - (věda, umění, způsob 
života, náboženství) a její přínos pro rozvoj 
evropské civilizace, významné osobnosti  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (6. ročník): Jazyková výchova, Čjl (6. ročník): Komunikační a slohová výchova, Čjl (6. 
ročník): Literární výchova, M (6. ročník): Úhel a jeho velikost, M (6. ročník): Osová 
souměrnost, M (6. ročník): Trojúhelník, M (6. ročník): Objem a povrch kvádru a krychle, Ikt 
(6. ročník): Textový editor MS WORD, Ikt (6. ročník): Internet, Ov (6. ročník): Kulturní 
dědictví, F (6. ročník): Vlastnosti látek a těles, F (6. ročník): Pohyby a vzájemné působení 
těles, Př (6. ročník): Praktické poznávání přírody, Př (6. ročník): Mnohobuněční živočichové - 
bezobratlí, Z (6. ročník): Postavení Země ve vesmíru, Z (6. ročník): Tvar a pohyby planety 
Země, Z (6. ročník): Mapa, VV (6. ročník): Užité práce dekorativní a prostorové, Vkz (6. 
ročník): Co víme o zdraví, Vkz (6. ročník): Jak pečovat o zdraví 
přesahy z: 
Čjl (6. ročník): Komunikační a slohová výchova, Čjl (6. ročník): Literární výchova, VV (6. 
ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (6. ročník): Užité práce dekorativní a prostorové, 
VV (6. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, Ov (7. ročník): Člověk a morálka, Ov (8. 
ročník): Stát a právo 

7. ROČNÍK - DOTACE: 1+1, POVINNÝ 

STŘEDOVĚK OD 5. DO 12. STOLETÍ  

výstupy učivo 

Středověk od 5. do 12. století 
•  popíše osídlení Evropy po rozpadu 
západořímské říše a způsob života 
"barbarských" kmenů  
•  charakterizuje první státní útvary na našem 
území (Sámova říše, Velká Morava, počátky 
českého státu)  
•  objasní úlohu Hunů, na mapě ukáže 

•  osídlení Evropy po rozpadu západořímské 
říše  
•  způsob života "barbarských" kmenů a 
jejich romanizace  
•  přijímání křesťanství  
•  říše franská a byzantská  
•  pokusy o podmanění evropské civilizace - 
Arabové, Normané, východní kočovníci  
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pravlast Slovanů, vysvětlí jejich rozdělení na 
západní, východní a jižní, u každé skupiny 
uvede příklad dnešních národů, ví, že Češi 
patří k západním Slovanům  
•  uvede příklady byzantského kulturního 
slohu.  
•  objasní podstatu lenního systému, z názvu 
feudum odvodí jedno z označení epochy – 
feudalismus  
•  dokáže vysvětlit úlohu křesťanství ve 
sjednocovacím procesu, uvede příklady jeho 
kulturního přínosu  
•  popíše okolnosti vzniku islámu, jednoho z 
největších světových náboženství, objasní 
jeho základní termíny.Uvede příklady vyspělé 
arabské kultury  
•  popíše životní styl Normanů, výborných 
mořeplavců, jejich výboje dá do souvislosti se 
vznikem sjednocené Francie a Anglie ( zná 
jméno Vilém Dobyvatel a jeho úlohu v Anglii 
)  
•  popíše život Slovanů v době jejich 
příchodu k nám, podá důkazy, že nepřišli do 
země „nedotčené rádlem“ ( viz dřívější 
osídlení ), shromáždí základní údaje o 
Sámovi, o úloze kmenového svazu v 
obranných bojích  
•  rozliší počátky českého státu podle pověstí 
a historicky prokázané skutečnosti  
•  vyjmenuje hlavní osobnosti konce 9. a 
celého 10. století, u každé uvede její přínos či 
událost spojenou s jejím jménem, zamyslí se 
nad vyvražděním Slavníkovců – kladný či 
záporný čin ( obdobný problém se 
zavražděním knížete Václava )  
•  dokáže vyjmenovat v chronologickém 
pořadí vybrané osobnosti přemyslovských 
knížat a králů, ke každé uvést hlavní události 
spojené s jejich vládou  
Popíše při práci s mapou objevné plavby 
těchto mořeplavců : Kolumbus, Vasco da 
Gama, Magalhaes 
Uvede příčiny a důsledky těchto objevů. 
Objasní vztah kolonie a jejího vlastníka, 
posoudí tento vztah z morálního hlediska. 
Objasní souvislost s antikou, popíše typickou 
renesanční stavbu, uvede hlavní osobnosti, 
vysvětlí podstatu humanismu 

•  slovanské kmeny, počátky politické 
organizovanosti Slovanů, Sámova říše, 
Velkomoravská říše - územní rozsah, 
politický vývoj, christianizace, 
cyrilometodějská misie, kultura  
•  počátky a rozvoj českého státu za prvních 
Přemyslovců  
•  šíření křesťanství, počátky křesťanské 
kultury  
•  přehled významných evropských států - 
Svatá říše římská, počátky anglického a 
francouzského království, polského a 
uherského státu,Kyjevská Rus, arabská říše, 
islám  
•  křížové výpravy do Svaté země  
•  románská kultura v našich zemích a v 
Evropě  
•  náboženské poměry v Evropě;  
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pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (7. ročník): Jazyková výchova, Čjl (7. ročník): Komunikační a slohová výchova, Čjl (7. 
ročník): Literární výchova, M (7. ročník): Procenta, úroky, M (7. ročník): Čtyřúhelníky, 
hranoly, Ov (7. ročník): Majetek, vlastnictví, hospodaření, Ov (7. ročník): Život ve 
společnosti, Ov (7. ročník): Člověk a morálka, Př (7. ročník): Strunatci, ES (7. ročník): 
Ekosystémy, ES (7. ročník): Vztah člověka k prostředí, VV (7. ročník): Výtvarné vyjádření 
skutečnosti, VV (7. ročník): Užité práce dekorativní a prostorové, VV (7. ročník): Výtvarné 
umění a životní prostředí, HV (7. ročník): Hlasová výchova, Vkz (7. ročník): Cesta ke zdraví, 
Vkz (7. ročník): Zdraví a životní prostředí, Vkz (7. ročník): Řekni mi co jíš 
přesahy z: 
Ov (6. ročník): Region, vlast, Ov (6. ročník): Kulturní dědictví, Ov (7. ročník): Člověk a 
morálka, HV (7. ročník): Hlasová výchova, HV (7. ročník): Dějiny hudby, Čjl (7. ročník): 
Literární výchova, VV (7. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (7. ročník): Užité 
práce dekorativní a prostorové, VV (7. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, Ov (8. 
ročník): Stát a právo 

STŘEDOVĚK OD 13. DO 15. STOLETÍ  

výstupy učivo 

Středověk od 13. do 15. století 
•  charakterizuje významná období vývoje 
českého státu (období vlády posledních 
Přemyslovců, dobu vlády Karla IV. a Václava 
IV., husitství, období vlády Jiřího z Poděbrad 
a období jagellonské) v kontextu s evropským 
vývojem  
•  popíše hospodářství, strukturu středověké 
společnosti a způsob života jednotlivých 
vrstev  
•  charakterizuje vývoj v jednotlivých částech 
Evropy  
•  objasní postavení a úlohu církve ve 
středověké společnosti  
•  charakterizuje románskou, gotickou, 
pozdně gotickou a renesanční kulturu  
•  objasní pokrok v zemědělství – kolonizace, 
trojpolní systém – a dá ho do souvislosti s 
rozvojem obchodu a vznikem měst. Vysvětlí 
pojmy spojené s městy – m. královská, 
poddanská, věnná, horní, privilegia, cechy 
atd.  
•  vyjmenuje v chronologické pořadí všechny 
Lucemburky na českém trůnu, zhodnotí na 
základě konkrétních údajů jejich vládu, 
vyzvedne osobnost Karla IV., konkrétně 
uvede jeho zásluhy o celkový rozvoj státu  
•  dá příklad zahraniční činnosti Jana 

•  zemědělství, řemeslná výroba a obchod, 
vznik měst  
•  struktura středověké společnosti a způsob 
života jednotlivých vrstev (šlechta, rytíři, 
měšťanstvo, kněžstvo, mnišské řády, poddaní)  
•  kultura rytířská a církevní  
•  český stát za posledních Přemyslovců a 
Lucemburků  
•  hospodářský a kulturní rozvoj za Karla IV  
•  gotická kultura v našich zemích a v Evropě  
•  husitství - průběh, výsledky, významné 
osobnosti  
•  vývoj v Evropě - konflikt mezi Anglií a 
Francií, turecké výboje, osvobození Ruska z 
tatarské nadvlády, vyhnání Arabů z 
Pyrenejského poloostrova, počátky expanze 
Španělska a Portugalska do zámoří  
•  český stát v období poděbradské a 
jagellonském - hospodářské, politické, 
náboženské a kulturní poměry  
•  pozdní gotika, počátky humanismu a 
renesance v našich zemích a v Evropě  
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Lucemburského jeho účastí ve stoleté válce 
Anglie x Francie ( Kresčak ), seznámí se s 
osobou Jany z Arku  
•  objasní nepořádky v církvi, v návaznosti na 
to vysvětlí Husovy reformní myšlenky, popíše 
události spojené s Husem a kostnickým 
koncilem, ocení Husovu názorovou pevnost  
•  vnávaznosti na strukturu feudální 
společnosti vymezí, kdo vše patřil mezi 
husity, z toho vyvodí, že mezi nimi byly 
názorové rozdíly, což doloží na rozdělení 
husitů ( radikální, umírnění… ), vyjmenuje 
body jejich společného programu  
•  shromáždí poznatky o válkách s křižáky, o 
husitském vojenství, jednotlivé bitvy  
•  uvede základní myšlenky P. Chelčického, 
porovná je s husitským programem  
•  vysvětlí souvislost se vznikem jednoty 
bratrské  
•  zhodnotí osobnost Jiřího z Poděbrad, a to 
především tak, že vysvětlí pojem „král 
dvojího lidu“, popíše jeho spory s papežem a 
úmysl vytvořit mírový svazek evropských 
panovníků  
•  vysvětlí pojem „stavovská monarchie“, 
popíše vnitřní spory mezi šlechtou a městy za 
vlády Jagellonců, uvede oba jagellonské 
panovníky  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (7. ročník): Jazyková výchova, Čjl (7. ročník): Komunikační a slohová výchova, Čjl (7. 
ročník): Literární výchova, M (7. ročník): Poměr, přímá a nepřímá úměrnost, M (7. ročník): 
Procenta, úroky, M (7. ročník): Čtyřúhelníky, hranoly, Ov (7. ročník): Majetek, vlastnictví, 
hospodaření, Ov (7. ročník): Život ve společnosti, Ov (7. ročník): Člověk a morálka, Ov (7. 
ročník): Člověk a lidská práva, Př (7. ročník): Strunatci, Př (7. ročník): Vyšší rostliny, ES (7. 
ročník): Ekosystémy, ES (7. ročník): Lidské aktivity a problémy ŽP, ES (7. ročník): Vztah 
člověka k prostředí, ES (7. ročník): Životní styl a TUŽ, VV (7. ročník): Výtvarné vyjádření 
skutečnosti, VV (7. ročník): Užité práce dekorativní a prostorové, VV (7. ročník): Výtvarné 
umění a životní prostředí, HV (7. ročník): Hlasová výchova, Vkz (7. ročník): Cesta ke zdraví, 
Vkz (7. ročník): Zdraví a životní prostředí, Vkz (7. ročník): Řekni mi co jíš, Vkz (7. ročník): 
Pohled do zrcadla a mezilidské vztahy 
přesahy z: 
Ov (6. ročník): Region, vlast, Ov (6. ročník): Kulturní dědictví, Ov (7. ročník): Člověk a 
morálka, Ov (7. ročník): Člověk a lidská práva, HV (7. ročník): Hlasová výchova, HV (7. 
ročník): Dějiny hudby, Čjl (7. ročník): Literární výchova, VV (7. ročník): Výtvarné vyjádření 
skutečnosti, VV (7. ročník): Užité práce dekorativní a prostorové, VV (7. ročník): Výtvarné 
umění a životní prostředí, Ov (8. ročník): Stát a právo 
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8. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

POČÁTKY NOVOV ĚKU  

výstupy učivo 

Počátky novověku 
•  popíše při práci s mapou objevné plavby 
těchto mořeplavců : Kolumbus, Vasco da 
Gama, Magalhaes  
•  uvede příčiny a důsledky těchto objevů  
•  objasní vztah kolonie a jejího vlastníka, 
posoudí tento vztah z morálního hlediska  
•  vysvětlí, jak obchod s Amerikou změnil 
světové obchodní centrum v Evropě ( úloha 
západní Evropy – rozvoj obchodu a výroby, 
tj. manufaktury )  
•  popíše poměry ve Španělsku, rozpory 
Španělska a Nizozemí  
•  doloží mocnou pozici Habsburků v Evropě 
( rakouská a španělská větev )  
•  objasní vliv tureckého nebezpečí na 
evropské dění, zejména na střední Evropu ( 
viz dále habsburská monarchie )  
•  prokáže schopnost vysvětlit pojmy 
reformace, protireformace, katolíci, 
evangelíci ( protestanti ), křesťanství.  
•  charakterizuje postavení českých zemí v 
habsburské monarchii  
•  charakterizuje barokní kulturu a životní styl 
jednotlivých společenských vrstev  
•  popíše okolnosti nástupu Habsburků na 
český trůn.  
Vysvětlí podstatu jejich sporu s českými stavy 
( snaha H. o absolutní monarchii a 
náboženské důvody ) 
•  popíše průběh tohoto sporu vrcholící 
stavovským povstáním 1618  
•  na příkladu Obnoveného zřízení zemského 
zhodnotí výsledek stoletého sporu  
•  vyjmenuje hlavní válčící země na obou 
stranách a jejich motivaci k účasti ve válce  
•  popíše vojenství této doby ( složení vojsk, 
zbraně, taktika )  
•  zhodnotí výsledek války ( vestfálský mír ), 
především ve vztahu k českým zemím a 
střední Evropě  

•  objevné cesty - průběh a výsledky, 
poznávání nových civilizací, důsledky pro 
Evropu  
•  diferenciace společenského vývoje v 
evropských zemích  
•  vzestup Španělska, zápas Nizozemí o svou 
nezávislost  
•  renesanční humanismus a náboženská 
reformace  
•  počátky absolutních monarchií v Anglii a 
ve Francii, Svatá říše národa německého  
•  český stát v předbělohorské době  
•  vznik habsburské monarchie  
•  postavení českých zemí v habsburské 
monarchii  
•  třicetiletá válka a její důsledky pro naše 
země a střední Evropu  
•  občanská válka v Anglii  

pokrytí průřezových témat 
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přesahy do: 
Čjl (8. ročník): Jazyková výchova, Čjl (8. ročník): Komunikační a slohová výchova, Čjl (8. 
ročník): Literární výchova, M (8. ročník): Kruh, kružnice, válec, Ov (8. ročník): Stát a právo, 
Ov (8. ročník): Stát a hospodářství, Ch (8. ročník): Voda a vzduch, Př (8. ročník): Nemoci, 
úrazy a prevence, Z (8. ročník): Poloha ČR, Z (8. ročník): Obyvatelstvo a sídla ČR, Z (8. 
ročník): Hospodářství ČR, VV (8. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (8. ročník): 
Užité práce dekorativní a prostorové, VV (8. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, HV 
(8. ročník): Hlasová výchova, Vkz (8. ročník): Zaostřeno na zdraví, Vkz (8. ročník): Zdraví a 
nemoc, Vkz (8. ročník): Výživa jako součást životního stylu, Vkz (8. ročník): Jak si lépe 
porozumět, Vkz (8. ročník): Volby pro zdravý život, Vkz (8. ročník): Podpora zdraví - vklad 
do budoucnosti 
přesahy z: 
Ov (6. ročník): Region, vlast, Ov (6. ročník): Kulturní dědictví, HV (7. ročník): Hlasová 
výchova, Čjl (8. ročník): Literární výchova, Z (8. ročník): Místní region - Novohradsko, VV 
(8. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (8. ročník): Výtvarné umění a životní 
prostředí, Čjl (8. ročník): Komunikační a slohová výchova 

DĚJINY OD 2. POLOVINY 17. DO KONCE 18. STOLETÍ  

výstupy učivo 

Dějiny od 2. poloviny 17. do konce 18. 
století 
•  vysvětlí pojem vědecká revoluce 17. stol., 
pokrokové myšlenky a objevy vyjmenuje 
podle významných osob ( Koperník atd. )  
•  dokáže dát do souvislosti s rozvojem 
racionality pojem osvícenství a vyzvedne, 
uvede jeho hlavní pokrokové znaky  
•  popíše základní události a učiní zásadní 
závěry asi v tomto duchu :  
Anglie – konstituční monarchie jako výsledek 
anglické revoluce 
Vznik USA - republika s ústavou jako vzor k 
následování 
Francie – absolutismus Ludvíka XIV. ( x 
merkantilismus ) 
Prusko – militarismus, Fridrich I. a II. 
Rusko – reformy Petra Velikého, Kateřina II.  
•  vyjmenuje hlavní důsledky porážky 
českých stavů a třicetileté války, blíže popíše 
některou nevolnickou bouři ( např. Chodové, 
sedláci u Chlumce )  
•  vypráví o životě a díle J. Á. Komenského  
•  vysvětlí problém nástupu M. Terezie na 
trůn ( pragmatická sankce )  
•  uvádí příklady reforem M. Terezie a 
hodnotí jejich přínos  
•  uvede a vysvětlí dvě základní reformy 

•  habsburská monarchie a české země po 
třicetileté válce  
- hospodářské, náboženské, národnostní a 
kulturní poměry, upevňování nadvlády 
Habsburků 
•  barokní kultura (životní styl, architektura, 
malířství, sochařství, umělecké řemeslo, 
literatura, hudba, školství)  
•  osvícenství - rozvoj vzdělanosti, vědy, 
techniky a umění  
•  habsburská monarchie a české země v 18. 
stol. - vláda a reformy Marie Terezie a Josefa 
II.  
•  hospodářský a kulturní rozvoj českých 
zemí  
•  vývoj v Anglii, Francii, Rusku a Prusku  
•  střet parlamentarismu s absolutismem  
•  vznik USA  
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Josefa II. – Toleranční patent a patent o 
zrušení nevolnictví  
•  popíše francouzskou společnost před 
revolucí, označí problémy, tj uvede příčiny 
nespokojenosti – revoluce  
•  sestaví základní osnovu průběhu 
revolučních událostí a podle ní vypráví  
•  zhodnotí myšlenky Deklarace lidských a 
občanských práv vzhledem k době vzniku ( 
dnes samozřejmé … )  
•  zhodnotí výsledek revoluce  
•  vypráví o Napoleonovi a jeho taženích  
•  popíše uspořádání Evropy po Vídeňském 
kongresu, průběh a výsledky revoluce 
1848/49 v našich zemích,Rakousku a 
ostatních státech  
•  charakterizuje vývoj v našich zemích a v 
Evropě v padesátých a šedesátých letech  
•  s využitím poznatků získaných v jiných 
předmětech charakterizovat národní obrození 
a objasnit úlohu jednotlivých osobností  
•  uvede hlavní znaky bachovského 
absolutismu a příčinu jeho pádu  
•  vysvětlí, co se změnilo vznikem Rakousko 
– Uherska, porovná výsledek s příčinami 
revoluce 1848 – co vyřešeno, který problém 
trvá dál ( národnostní otázka )  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (8. ročník): Jazyková výchova, Čjl (8. ročník): Komunikační a slohová výchova, Čjl (8. 
ročník): Literární výchova, M (8. ročník): Kruh, kružnice, válec, Ov (8. ročník): Člověk a 
citový život, Ov (8. ročník): Člověk a rodinný život, Ov (8. ročník): Stát a právo, Ov (8. 
ročník): Stát a hospodářství, Ch (8. ročník): Voda a vzduch, Př (6. ročník): Nebuněčné 
organizmy, Př (6. ročník): Jednobuněčné organizmy, Př (7. ročník): Strunatci, Př (8. ročník): 
Nemoci, úrazy a prevence, Z (8. ročník): Poloha ČR, Z (8. ročník): Obyvatelstvo a sídla ČR, 
Z (8. ročník): Hospodářství ČR, VV (8. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (8. 
ročník): Užité práce dekorativní a prostorové, VV (8. ročník): Výtvarné umění a životní 
prostředí, HV (8. ročník): Hlasová výchova, Vkz (8. ročník): Zaostřeno na zdraví, Vkz (8. 
ročník): Zdraví a nemoc, Vkz (8. ročník): Výživa jako součást životního stylu, Vkz (8. 
ročník): Jak si lépe porozumět, Vkz (8. ročník): Podpora zdraví - vklad do budoucnosti 
přesahy z: 
Ov (6. ročník): Region, vlast, Ov (6. ročník): Kulturní dědictví, Ov (6. ročník): Škola, obec, 
HV (8. ročník): Hudební nauka, HV (8. ročník): Dějiny hudby, Z (8. ročník): Poloha ČR, SPP 
(8. ročník): Bez energie to nejde, Čjl (8. ročník): Literární výchova, Z (8. ročník): Místní 
region - Novohradsko, Ch (8. ročník): Chemické zákony, VV (8. ročník): Výtvarné vyjádření 
skutečnosti, VV (8. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, Čjl (8. ročník): Komunikační 
a slohová výchova 



 194 

DĚJINY OD KONCE 18. STOLETÍ DO 70. LET 19. STOLETÍ  

výstupy učivo 

Dějiny od konce 18. století do 70. let 19. 
století 
•  vysvětlí pojem kapitalismus volné soutěže, 
liberalismus, podá důkazy negativních stránek 
společnosti této doby a v souvislosti s tím 
vyvodí obecný význam termínu socialismus a 
rozliší jeho základní směry : utopický, 
parlamentní, revoluční marxismus  
•  zjistí průmyslová centra v Čechách, uvede 
hlavní osobnosti a jejich vynálezy  
•  popíše pokrok, který přinesla 
technickovědecká revoluce, uvede konkrétní 
příklady vynálezů z oblasti nových 
energetických zdrojů – elektřiny a 
spalovacího motoru, zná jména významných 
vynálezců  
•  popíše neúspěšný průběh snah o česko – 
německé vyrovnání ( od fundamentálních 
článků ).  
•  podá důkazy o vyspělosti české společnosti 
v oblasti kulturní, technicko- průmyslové ( 
mj. výstava 1891 ) i politické ( diferenciace 
politického života – politické strany ), což 
kontrastuje s neúspěšností v oblasti 
státoprávních požadavků  

•  Francouzská revoluce - příčiny, průběh a 
výsledky  
•  vliv Francouzské revoluce a napoleonských 
válek na evropské země,uspořádání Evropy 
po Vídeňském kongresu  
•  vznik rakouského císařství, Metternichův 
absolutismus  
•  průmyslová revoluce v našich zemích, 
Rakousku a v Evropě  
•  vznik a formování občanské společnosti  
•  národní obrození - charakteristika 
jednotlivých etap a hlavních představitelů  
•  liberalismus, nacionalismus a počátky 
socialistických teorií  
•  politický život v českých zemích,formování 
politického programu  
•  průběh a výsledky revoluce v roce 1848 v 
našich zemích a v Evropě  
•  české země v době Bachova absolutismu a 
v 60. letech  
•  hlavní představitelé českého politického 
života  
•  vznik Rakousko-Uherska  
•  občanská válka v USA  
•  sjednocení Německa a Itálie  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (8. ročník): Jazyková výchova, Čjl (8. ročník): Komunikační a slohová výchova, Čjl (8. 
ročník): Literární výchova, M (8. ročník): Základy statistiky, M (8. ročník): Kruh, kružnice, 
válec, Ov (8. ročník): Člověk a citový život, Ov (8. ročník): Člověk a rodinný život, Ov (8. 
ročník): Stát a právo, Ov (8. ročník): Stát a hospodářství, Ch (8. ročník): Vlastnosti látek, Ch 
(8. ročník): Bezpečnost při experimentální činnosti, Ch (8. ročník): Směsi, Ch (8. ročník): 
Voda a vzduch, Ch (8. ročník): Hospodářsky významné látky, Př (6. ročník): Mikroskopické 
pozorování, Př (6. ročník): Buňka, Př (8. ročník): Nemoci, úrazy a prevence, Z (8. ročník): 
Poloha ČR, Z (8. ročník): Obyvatelstvo a sídla ČR, Z (8. ročník): Hospodářství ČR, VV (8. 
ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (8. ročník): Užité práce dekorativní a prostorové, 
VV (8. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, HV (8. ročník): Hlasová výchova, Vkz (8. 
ročník): Zaostřeno na zdraví, Vkz (8. ročník): Zdraví a nemoc, Vkz (8. ročník): Výživa jako 
součást životního stylu, Vkz (8. ročník): Jak si lépe porozumět, Vkz (8. ročník): Podpora 
zdraví - vklad do budoucnosti 
přesahy z: 
Ov (6. ročník): Region, vlast, Ov (6. ročník): Kulturní dědictví, Ov (7. ročník): Člověk a 
lidská práva, Ov (8. ročník): Stát a právo, HV (8. ročník): Hudební nauka, HV (8. ročník): 
Dějiny hudby, Z (8. ročník): Poloha ČR, SPP (8. ročník): Bez energie to nejde, Čjl (8. ročník): 
Literární výchova, Z (8. ročník): Místní region - Novohradsko, Př (8. ročník): Základy 
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genetiky, VV (8. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (8. ročník): Výtvarné umění a 
životní prostředí, Čjl (8. ročník): Komunikační a slohová výchova, Z (9. ročník): Společenské, 
sídelní a hospodářské poměry současného světa 

9. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

DĚJINY OD KONCE 19. STOLETÍ DO 1. SVĚTOVÉ VÁLKY  

výstupy učivo 

Dějiny od konce 19. století do 1. světové 
války 
•  charakterizuje hlavní změny koncem 19. a 
počátkem 2O. století v oblasti hospodářské, 
společenské, kulturní a v mezinárodních 
vztazích  
•  vysvětlí příčiny vzniku ohnisek napětí v 
Evropě a v koloniálních zemích  
•  objasní postavení českých zemí v 
Rakousko-Uhersku a hlavní cíle české 
politiky  

•  průmyslová revoluce v Evropě a v našich 
zemích - změny v oblasti hospodářské, 
společenské, politické a kulturní  
•  formování moderní občanské společnosti  
•  postavení českých zemí v Rakousko-
Uhersku  
•  česká politika koncem 19. a počátkem 20 
stol. - hlavní politické strany a jejich 
představitelé  
•  česká kultura - věda, umění, školství, ediční 
a kulturní činnost  
•  charakteristika vývoje v západní, východní 
a jihovýchodní Evropě, v USA a Japonsku  
•  vývoj v koloniálních a závislých zemích  
•  mezinárodní vztahy, vznik bloků - 
Trojspolek, Trojdohoda  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (9. ročník): Jazyková výchova, Čjl (9. ročník): Komunikační a slohová výchova, Čjl (9. 
ročník): Literární výchova, M (9. ročník): Jehlan, kužel, koule, M (9. ročník): Základy 
finanční matematiky, Ov (9. ročník): Člověk a právo, Ov (9. ročník): Člověk a občanský 
život, Ov (9. ročník): Člověk a pracovní činnosti, Ov (9. ročník): Etická výchova - životní 
perspektivy, F (9. ročník): Energie a její přeměny, F (9. ročník): Zvukové jevy, Ch (9. ročník): 
Energie a chemická reakce, Ch (9. ročník): Přírodní látky, Ch (9. ročník): Chemie a 
společnost, SPP (8. ročník): Kyselé deště a skleníkový jev, VV (9. ročník): Výtvarné 
vyjádření skutečnosti, VV (9. ročník): Užité práce dekorativní a prostorové, VV (9. ročník): 
Výtvarné umění a životní prostředí, HV (9. ročník): Dějiny hudby XX. století, Pč (9. ročník): 
Příprava pokrmů 
přesahy z: 
Ov (6. ročník): Region, vlast, Ov (8. ročník): Stát a právo, HV (9. ročník): Hudební nauka a 
zpěv, HV (9. ročník): Dějiny hudby XX. století, VV (9. ročník): Užité práce dekorativní a 
prostorové, VV (9. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, Čjl (9. ročník): Literární 
výchova, VV (9. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti 

ČESKOSLOVENSKO A SVĚT V DOBĚ SVĚTOVÝCH VÁLEK  

výstupy učivo 
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Československo a svět v době světových 
válek 
•  popíše příčiny, průběh a výsledky obou 
světových válek a postavení a úlohu českého 
národa v nich  
•  charakterizuje vývoj v Československu, v 
Evropě a ve světě ve 20. a 30. letech  
•  popíše události v Rusku vrcholící říjnovou 
revolucí a vysvětlí jejich vliv na ukončení 
války  
•  dokáže zdůvodnit, v čem spočívala zásluha 
TGM o vznik ČSR, vyjmenuje, popíše 
symboly nového státu.  
•  uvede další představitele odboje, vypráví o 
legiích a zhodnotí jejich význam pro vznik 
státu.  
•  zná datum 28. 10. 1918  
•  objasní charakter versailleského systému a 
problémy jeho fungování.  
•  vyvodí odlišnost demokracie a totality, 
uvede shody a rozdíly dvou podob totality – 
komunismu ( na příkladu Ruska – SSSR ) a 
fašismu ( na příkladu Itálie )  
•  uvede příčiny a důsledky hospodářské 
krize. Najde souvislost mezi hospodářským 
vývojem a nástupem extrémních politických 
sil  
•  vysvětlí pojem nacismus a uvede jeho 
znaky  
•  z popisu 30. let vyvodí zásadní závěry :  
a) Krize a vývoj v Německu vedou k nárůstu 
extrémních sil 
b) Vnitrostranický vývoj dokáže udržet 
demokratický systém 
c) Demokracie a samostatnost se hroutí, až 
když se ČSR stává předmětem mezinárodních 
zájmů – Mnichov 1938 
•  vymezí období druhé republiky a uvede 
změny jejího politického systému  
•  přehledně popíše vývoj válečných operací, 
uvede základní časové mezníky a místa 
nejvýznamnějších válečných operací.  
•  vyjmenuje představitele tzv. silné trojky, 
vysvětlí pojem protihitlerovská koalice, její 
hlavní zásady a cíle  
•  uvede hlavní body diplomatických jednání 
na hlavních konferencích – Teherán, Jalta, 
Postupim  

•  první světová válka - cíle jednotlivých 
válčících států, průběh války, ruské revoluce  
•  domácí a zahraniční odboj  
•  výsledky války  
•  vznik Československa a jeho mezinárodní 
postavení  
•  politický systém - hlavní politické strany, 
jejich cíle a představitelé  
•  vnitřní a zahraniční politika  
•  Československo, Evropa a svět ve 20. a 30. 
letech  
•  vývoj ve Francii, Anglii, USA, Německu a 
Itálii  
•  vznik SSSR; projevy a důsledky stalinismu  
•  světová hospodářská krize, nástup fašismu  
•  boj demokratických sil v Československu a 
v Evropě proti totalitním režimům  
•  krize versailleského systému - předehra 2. 
světové války  
•  Mnichovská konference a její důsledky  
•  průběh 2. světové války - přepadení Polska, 
západní Evropy, SSSR, válka v Tichomoří, v 
severní Africe, Itálii, obrat ve válce, otevření 
druhé fronty, postupné osvobozování 
okupovaných zemí, vítězství protihitlerovské 
koalice  
•  Protektorát Čechy a Morava; vývoj na 
Slovensku  
•  domácí a zahraniční odboj, činnost 
československé vlády v exilu  
•  vznik československých vojenských 
jednotek v zahraničí a jejich účast v 
osvobozovacích bojích  
•  výsledky 2. světové války  
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•  vysvětlí pojem Protektorát Čechy a Morava 
a vztah Čechů k novému útvaru  
•  orientuje se v domácím a zahraničním 
odboji : popisuje jeho činnost a uvádí stručně 
konkrétní přínos vybraných osobností odboje 
v souvislosti s konkrétními místy, akcemi  
•  vysvětlí, proč dochází po roce 1945 k 
rozporu mezi bývalými spojenci  
•  na konkrétních příkladech dokumentuje 
tyto rozpory.  
•  vyjmenuje změny, které nastaly v obnovené 
ČSR v důsledku války i světového vývoje.  
•  popisuje průběh vnitropolitického zápasu, 
který končí únorovými událostmi v roce 1948  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (9. ročník): Jazyková výchova, Čjl (9. ročník): Komunikační a slohová výchova, Čjl (9. 
ročník): Literární výchova, M (9. ročník): Jehlan, kužel, koule, M (9. ročník): Základy 
finanční matematiky, Ov (9. ročník): Člověk a právo, Ov (9. ročník): Člověk a občanský 
život, Ov (9. ročník): Člověk a pracovní činnosti, Ov (9. ročník): Nadnárodní společenství, 
Ov (9. ročník): Etická výchova - životní perspektivy, F (9. ročník): Energie a její přeměny, F 
(9. ročník): Zvukové jevy, Ch (9. ročník): Energie a chemická reakce, Ch (9. ročník): Přírodní 
látky, Ch (9. ročník): Chemie a společnost, Ch (9. ročník): Mimořádné události - havárie, Z 
(8. ročník): Obyvatelstvo a sídla ČR, Z (8. ročník): Hospodářství ČR, VV (9. ročník): 
Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (9. ročník): Užité práce dekorativní a prostorové, VV (9. 
ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, HV (9. ročník): Dějiny hudby XX. století, Pč (9. 
ročník): Příprava pokrmů 
přesahy z: 
Ov (6. ročník): Škola, obec, Ov (6. ročník): Region, vlast, Ov (7. ročník): Globální problémy 
lidstva, Ov (8. ročník): Stát a právo, Z (8. ročník): Poloha ČR, HV (9. ročník): Hudební nauka 
a zpěv, HV (9. ročník): Dějiny hudby XX. století, VV (9. ročník): Užité práce dekorativní a 
prostorové, VV (9. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, F (9. ročník): Energie a její 
přeměny, Čjl (9. ročník): Literární výchova, VV (9. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti 

ČESKOSLOVENSKO A SVĚT VE 2. POLOVINĚ 20. STOLETÍ  

výstupy učivo 

Československo a svět ve 2. polovině 20. 
století 
•  shromáždí znaky charakterizující pojem 
studená válka  
•  uvede příklady rozpadu koloniálního 
systému a vyvodí vliv tohoto fenoménu na 
světové dění  
•  zhodnotí význam Gorbačovovy politiky pro 
konec studené války.  
•  shromáždí konkrétní důkazy pro označení 

•  poválečné uspořádání světa - Postupimská 
konference  
•  mezinárodní postavení Československa a 
jeho zahraniční politika, postupné 
začleňování Československa do sféry vlivu 
SSSR  
•  Marshallův plán a jeho odmítnutí  
•  zápas demokratických sil s komunisty  
•  nastolení komunistické totality - únor 1948  
•  poválečný vývoj SSSR a v zemích pod jeho 
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vlády KSČ jako totalitní – především události 
těsně po únoru 1948 a v 50. letech  
•  zhodnotí význam roku 1968 jako pokusu o 
reformu.  
•  na základě popisu období normalizace 
ocení význam disidentského hnutí ( uvede 
příklady ) vedoucího spolu s mezinárodním 
vývojem k pádu totalitního režimu  
•  podá důkazy kladného i záporného vlivu 
rozvoje vědy a techniky v době po 2. světové 
válce do současnosti  

vlivem  
•  rozpad protihitlerovské koalice, rozdělení 
světa do bloků - NATO, Varšavská smlouva  
•  období studené války  
•  vývoj v SSSR a v zemích "tábora 
socialismu"- první krizové jevy (události v 
Maďarsku, Polsku, berlínská krize, karibská 
krize), ekonomické problémy a jejich řešení  
•  rozpad SSSR a pád komunistických režimů  
•  hospodářský, politický a kulturní vývoj v 
Evropě, USA a v Japonsku; integrační 
procesy  
•  země třetího světa  
•  vývoj mezinárodních vztahů od konce 50. 
let; úloha OSN  
•  vztahy mezi USA a SSSR  
•  Československo v období totality  
•  nastolení totalitního politického systému 
(teror, procesy, třídní boj)  
•  změny v průmyslu a zemědělství (likvidace 
soukromého sektoru a tržní ekonomiky, 
centrální plánování a řízení);  
•  uvolnění politického nátlaku koncem 50. a 
v 60. letech  
•  pokus o reformu v roce 1968, vznik 
federace  
•  období normalizace - zesílení politického 
nátlaku a provádění politických čistek  
•  zhroucení a pád komunistického režimu  
•  obnovení pluralitního politického systému 
a demokracie  
•  obnovení tržního hospodářství  
•  vznik ČR - řešení hospodářských, 
politických, národnostních a kulturních 
problémů  
•  kultura 20. století  
•  věda a technika - rozvoj průmyslu, vznik 
nových průmyslových odvětví  
•  umění a jeho úloha v životě člověka  
•  pluralismus kultur; poznávání a vzájemné 
ovlivňování jednotlivých civilizací  
•  globální problémy lidstva (tvorba a ochrana 
životního prostředí,zajištění míru a 
bezpečnosti, lidských práv, výživy, vzdělání, 
zdraví) a jejich řešení  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
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Čjl (9. ročník): Jazyková výchova, Čjl (9. ročník): Komunikační a slohová výchova, Čjl (9. 
ročník): Literární výchova, Ov (9. ročník): Člověk a právo, Ov (9. ročník): Člověk a občanský 
život, Ov (9. ročník): Člověk a pracovní činnosti, Ov (9. ročník): Nadnárodní společenství, 
Ov (9. ročník): Etická výchova - životní perspektivy, F (9. ročník): Energie a její přeměny, F 
(9. ročník): Zvukové jevy, F (9. ročník): Vesmír, Ch (9. ročník): Energie a chemická reakce, 
Ch (9. ročník): Přírodní látky, Ch (9. ročník): Plasty a syntetická vlákna, Ch (9. ročník): 
Chemie a společnost, Ch (9. ročník): Mimořádné události - havárie, Z (8. ročník): Poloha ČR, 
Z (8. ročník): Obyvatelstvo a sídla ČR, Z (8. ročník): Hospodářství ČR, Z (9. ročník): 
Společenské, sídelní a hospodářské poměry současného světa, Z (9. ročník): Politická mapa 
dnešního světa, Z (9. ročník): Globální problémy současného světa, Z (9. ročník): Krajina, 
VV (9. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (9. ročník): Užité práce dekorativní a 
prostorové, VV (9. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, HV (9. ročník): Dějiny hudby 
XX. století 
přesahy z: 
Ov (6. ročník): Škola, obec, Ov (6. ročník): Region, vlast, Ov (7. ročník): Člověk a lidská 
práva, Ov (7. ročník): Globální problémy lidstva, Ov (8. ročník): Stát a právo, Z (8. ročník): 
Poloha ČR, SPP (8. ročník): Kyselé deště a skleníkový jev, Ov (9. ročník): Nadnárodní 
společenství, HV (9. ročník): Hudební nauka a zpěv, HV (9. ročník): Dějiny hudby XX. 
století, VV (9. ročník): Užité práce dekorativní a prostorové, VV (9. ročník): Výtvarné umění 
a životní prostředí, F (9. ročník): Energie a její přeměny, F (9. ročník): Vesmír, Čjl (9. 
ročník): Literární výchova, VV (9. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti 

4.5.2. Občanská výchova - charakteristika 

Občanská výchova směřuje k postupnému formování a rozvíjení občanského profilu 
žáků. V návaznosti na učivo prvouky, vlastivědy a dalších předmětů orientuje žáky ve 
významných okolnostech společenského života a seznamuje je s postavením jednotlivců ve 
struktuře společenských vztahů. Integruje poznatky, dovednosti a zkušenosti z výuky a 
osobního života žáků s informacemi z dalších zdrojů, dílčí podněty hlouběji objasňuje, 
zdůvodňuje a dále rozšiřuje. Pomáhá utvářet vztahy žáků ke skutečnosti, formuje jejich 
vnitřní postoje k důležitým oblastem lidského života, pozitivní hodnotové orientace a žádoucí 
modely chování. Utváří a rozvíjí způsobilost žáků k mravně odpovědnému jednání, formuje u 
žáků vědomí odpovědnosti za vlastní život a další životní dráhu, za důsledky svého 
rozhodování, za kvalitu svěřené práce, mezilidských vztahů a životního prostředí. Otevírá 
cestu k sebepoznávání a k přijímání pozitivních životních hodnot. 

Vyučování se orientuje zejména na to, - aby si žáci utvořili ucelenou představu o 
mravních a právních předpokladech mezilidského a společenského soužití, o hospodářském 
životě společnosti a o demokratických postupech při rozhodování o veřejných záležitostech a 
při řízení státu; 
•  aby se žáci naučili posuzovat a srovnávat společenské jevy ve vlastní zemi s obdobnými či 
odlišnými jevy v evropském a celosvětovém měřítku, aby si utvořili představu o lokálních i 
globálních problémech současné společnosti a o způsobech jejich řešení na národní i 
mezinárodní úrovni;  
•  aby se žáci naučili orientovat v rozmanitých situacích osobního, citového, rodinného, 
pracovního a občanského života a v základních životních hodnotách, které jim budou oporou 
při řešení životních situací a při utváření vztahů k druhým lidem a ke společenstvím, v nichž 
budou prožívat dospělost;  
•  aby si žáci osvojili dovednost přiměřené mezilidské komunikace a společenského styku, 
schopnost vyjadřovat a zdůvodňovat vlastní názory, respektovat práva a názory druhých, 
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kriticky vnímat a hodnotit veřejné záležitosti, jednání druhých lidí i své vlastní projevy, řešit 
rozmanité životní situace v souladu s vlastním svědomím;  
•  aby žáci získali použitelné poznatky z oblasti práva, naučili se orientovat v důležitých 
právních otázkách a prakticky aplikovat zásady odpovědného rozhodování,aby poznali cesty, 
jak se projevovat jako odpovědný a aktivní občan demokratické společnosti a jak utvářet 
vlastní mravní profil v souladu s obecně uznávanými mravními hodnotami.  

6. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

ŠKOLA , OBEC 

výstupy učivo 

Naše škola, naše obec 
• vysvětlit, proč je třeba své chování a jednání 
ve škole podřizovat školnímu řádu a z něj 
vyplývajícím pravidlům; 
• vysvětlit, jaký význam má základní vzdělání 
pro jeho vlastní vývoj a budoucí život v 
dospělosti; 
• na příkladech popsat zásady racionální 
přípravy na vyučování; 
• uvést, jakých příležitostí k realizaci svých 
zájmů může využít ve své obci (ve svém 
městě); 
• uvést příklady místních tradic a zdůvodnit, 
proč je dobré je udržovat; 
• na příkladech popsat, čím se zabývá obecní 
(místní, městský) úřad a s jakými problémy se 
na něj můžeme obracet; 
• vysvětlit, jaké důležité funkce a úkoly plní 
správní a samosprávní orgány a úřady obce; 
• vlastními slovy vyjádřit, jaký význam mají 
komunální (místní) volby pro život obce 
(města) 

I. Škola:  
•  život v naší škole, školní řád, režim školy, 
tradice školy  
•  vklad ZŠ pro život, všeobecné vzdělání 
jako příprava na osobní, rodinný, pracovní a 
občanský  
život: význam a úkoly žákovské samosprávy  
•  režim dne, zásady zdravé životosprávy, 
zásady a metody racionální přípravy na 
vyučování,  
využívání volného času  
II. Obec: 
- minulost a přítomnost, památky, rodáci, 
události, pověsti - správní orgány obce, 
funkce a úkoly správních orgánů a úřadů, 
záležitosti obecního zájmu  
•  demokratické prvky řízení života obce, 
úkoly obecní samosprávy a obecního 
zastupitelstva,  
komunální volby 
•  kulturní a veřejný život obce, místní tradice  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
D (6. ročník): Starověké Řecko, D (8. ročník): Dějiny od 2. poloviny 17. do konce 18. století, 
D (9. ročník): Československo a svět v době světových válek, D (9. ročník): Československo 
a svět ve 2. polovině 20. století 
přesahy z: 
Ikt (6. ročník): Textový editor MS WORD, Ikt (6. ročník): Program POWER POINT, Ikt (6. 
ročník): Internet, Vkz (6. ročník): Já a moji blízcí, Vkz (6. ročník): Nenechat si ublížit, VV (6. 
ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (6. ročník): Užité práce dekorativní a prostorové, 
VV (6. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, Z (8. ročník): Místní region - 
Novohradsko 
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REGION , VLAST  

výstupy učivo 

Náš region, naše vlast 
Náš region 
• na příkladech vysvětlit, čím se od sebe 
mohou odlišovat jednotlivé regiony, uvést, co 
je typické pro region vlastní; 
• uvést příklady nejvýznamnějších míst, 
památek, událostí, osobností a zvyklostí 
regionu,  
• popsat nejdůležitější regionální (národní) 
zvyky a obyčeje v průběhu roku a zdůvodnit, 
proč je slavíme; 
• vyjádřit, co nás navzájem spojuje v národ a 
co rozumíme pod pojmy vlast a vlastenectví; 
• objasnit, proč je třeba respektovat jiné 
národy a národnosti, vyložit význam věty 
"cizí země - vlast jiného národa"; 
• uvést příklady nejvýznamnějších míst, 
památek, událostí, osobností a zvyklostí 
českých zemí, českého národa; 
• vysvětlit význam základních státoprávních 
pojmů (stát, prezident, parlament, vláda, 
volby) 

III. Region 
•  minulost a přítomnost, památky, rodáci, 
události, pověsti  
•  jeho minulost a přítomnost, významná 
místa a památky, rodáci a události  
•  místní nářečí, zvyky, oděv, tradice a 
zvyklosti, pověsti, písně, tance  
IV. Naše vlast  
•  rok v jeho proměnách a slavnostech - 
kalendář  
•  občanský rok - státní svátky a významné 
dny  
•  církevní rok - ostatní svátky  
•  národní zvyky a obyčeje v průběhu roku  
•  národ - co nás spojuje, společná řeč, území, 
zvyky, dějiny  
•  přínos české kultury světu - pověsti o 
počátcích národa, slavní předkové, významná 
místa  
a události, co nás proslavilo, národní hrdost  
•  vztah k vlasti - čím je nám vlast blízká  
•  mateřský jazyk, cizí jazyky, národnostní 
menšiny  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
D (7. ročník): Středověk od 5. do 12. století, D (7. ročník): Středověk od 13. do 15. století, D 
(8. ročník): Počátky novověku, D (8. ročník): Dějiny od 2. poloviny 17. do konce 18. století, 
D (8. ročník): Dějiny od konce 18. století do 70. let 19. století, D (9. ročník): Dějiny od konce 
19. století do 1. světové války, D (9. ročník): Československo a svět v době světových válek, 
D (9. ročník): Československo a svět ve 2. polovině 20. století, Z (8. ročník): Poloha ČR, Z 
(8. ročník): Regiony ČR, Z (8. ročník): Místní region - Novohradsko, Z (9. ročník): Krajina, 
ES (7. ročník): Ekosystémy, ES (7. ročník): Vztah člověka k prostředí 
přesahy z: 
Ikt (6. ročník): Program POWER POINT, Ikt (6. ročník): Internet, Př (6. ročník): Praktické 
poznávání přírody, D (6. ročník): Pravěk, VV (6. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV 
(6. ročník): Užité práce dekorativní a prostorové, VV (6. ročník): Výtvarné umění a životní 
prostředí, Z (8. ročník): Místní region - Novohradsko, Z (9. ročník): Politická mapa dnešního 
světa 

KULTURNÍ D ĚDICTVÍ  

výstupy učivo 

Kulturní d ědictví 
Kulturní dědictví 

V. Kulturní dědictví  
•  kultura a její rozvoj, základní součásti 
kultury , kultura hmotná a duchovní  
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• rozlišovat, které projevy chování jednotlivce 
můžeme považovat za společensky (kulturně) 
vhodné a které nikoliv; 
• uvést a na příkladech charakterizovat 
základní součásti kultury, vyjádřit, jaký mají 
význam v životě člověka; 
• na příkladech popsat kulturní život svého 
bydliště (regionu), uvést své vlastní kulturní 
aktivity; 
• uvést příklady činnosti důležitých kulturních 
institucí v místě bydliště (v obci, blízkém 
městě) a v regionálním měřítku; 
• objasnit možná nebezpečí působení 
masmédií a masové kultury na člověka, uvést 
příklady z vlastního života; 
• uvést příklady nejvýznamnějších kulturních 
tradic své rodiny (regionu) v průběhu roku, 
vysvětlit,jaký význam má pro jednotlivce i 
pro společnost jejich udržování; 
• uvést a popsat způsoby, jak se může 
nezletilý jedinec (dospělý člověk) osobně 
podílet na ochraně kulturních památek a 
kulturních hodnot 

•  kulturní instituce v rámci obce, regionu, 
státu, jejich význam, úkoly a náplň jejich 
činnosti,  
jejich přínos 
•  masová kultura, masmédia, jejich přínos a 
nebezpečí  
•  svébytnost, rozmanitost a rovnocennost 
kultur, jejich vzájemné obohacování, 
problémy  
prolínání kultur 
•  kulturní dědictví - tradice a obyčeje, 
kulturní sounáležitosti - společný jazyk, 
zvyky, dějiny  
•  kulturní bohatství českého národa, jeho 
umění a kulturní památky, jazyková kultura - 
lidová  
slovesnost a písemnictví 
•  tvorba a ochrana kulturních hodnot, 
předávání kulturního dědictví, význam 
vzdělání pro život člověka  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
D (7. ročník): Středověk od 5. do 12. století, D (7. ročník): Středověk od 13. do 15. století, D 
(8. ročník): Počátky novověku, D (8. ročník): Dějiny od 2. poloviny 17. do konce 18. století, 
D (8. ročník): Dějiny od konce 18. století do 70. let 19. století, Př (8. ročník): Základy 
genetiky, HV (7. ročník): Hudební nauka, HV (8. ročník): Hudební nauka, HV (9. ročník): 
Dějiny hudby XX. století 
přesahy z: 
D (6. ročník): Úvod do vyučování dějepisu, D (6. ročník): Pravěk, D (6. ročník): Starověk, D 
(6. ročník): Starověké Řecko, D (6. ročník): Starověký Řím, VV (6. ročník): Výtvarné 
vyjádření skutečnosti, VV (6. ročník): Užité práce dekorativní a prostorové, VV (6. ročník): 
Výtvarné umění a životní prostředí, Z (8. ročník): Místní region - Novohradsko, Z (9. ročník): 
Politická mapa dnešního světa 

7. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

KOMPETENCE K UČENÍ  
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

MAJETEK , VLASTNICTVÍ , HOSPODAŘENÍ  

výstupy učivo 

Majetek, vlastnictví, hospodaření 
•  objasnit, jaké místo má majetek mezi 

•  peníze a majetek v životě člověka, jejich 
místo mezi dalšími životními 
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dalšími životními hodnotami;  
•  uvést, co všechno může tvořit majetek 
jednotlivce, rodiny, obce, státu;  
•  vyjmenovat hlavní způsoby a zdroje 
získávání majetku;  
•  na příkladech správně vystihnout,z čeho 
vzniká rodinný rozpočet a jakým způsobem se 
příjmy rodiny dále přerozdělují (stálé výdaje, 
úspory);  
•  vysvětlit, jak mohou kupní možnosti 
jedince (rodiny) ovlivnit rozhodování o 
nakládání s osobním (rodinným) rozpočtem;  
•  rozpoznat a z hlediska racionálního 
hospodaření s penězi porovnat vhodné a 
nevhodné způsoby využívání osobního 
(rodinného) rozpočtu (kapesné, rodinné 
příjmy aj.);  
•  zhodnotit přínos racionálního hospodaření 
(s časem, vlastními silami, přírodními zdroji 
apod.) pro svůj vlastní život a pro život 
společnosti  

hodnotami,peníze jako zdroj obživy a 
majetku;  
•  zdroje získávání majetku, tvorba majetku a 
způsoby jeho využívání; zacházení s 
majetkem, ochrana majetku;  
•  osobní, rodinný a obecní rozpočet; kapesné, 
příjmy a výdaje, půjčky, úspory, vklady; 
základní typy účtů, jejich účel;  
•  osobní, rodinný, obecní a státní majetek; 
majetek soukromý a veřejný; vlastnictví, jeho 
druhy, ochrana vlastnictví;  
•  majetková nerovnost, kupní možnosti 
jedince, skupiny;  
životní úroveň, rozdíly v životní úrovni; 
•  racionální způsoby hospodaření (s časem 
penězi, vlastními silami, přírodními zdroji 
apod.)  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
M (7. ročník): Zlomky, M (7. ročník): Poměr, přímá a nepřímá úměrnost, M (7. ročník): 
Procenta, úroky 
přesahy z: 
M (7. ročník): Procenta, úroky, F (7. ročník): Mechanické vlastnosti kapalin a plynů, D (7. 
ročník): Středověk od 5. do 12. století, D (7. ročník): Středověk od 13. do 15. století 

ŽIVOT VE SPOLEČNOSTI 

výstupy učivo 

Život ve společnosti 
rozpoznat, v jakých společenských vztazích je 
osobně začleněn a jaké sociální role pro něj z 
těchto vztahů vyplývají; 
•  vysvětlit, jaký význam má pro život 
společnosti i jednotlivce dodržování 
společenských norem, uvést, ve kterých 
oblastech společenského života se uplatňují; 
své vývody doložit na příkladech;  
•  na příkladech správně rozlišovat projevy 
nepřiměřeného chování a porušování 
společenských norem, popsat a objasnit 
možné důsledky nedodržování společenských 
norem;  
•  objasnit význam dodržování zásad 

člověk a jeho začleňování do společnosti, 
postupy a pravidla sdružování lidí, typy 
sociálních útvarů a skupin; skupiny , v nichž 
žijeme; 
•  společenské vztahy, jejich typy; vztahy ve 
skupinách a mezi skupinami, společenské role 
člověka a jejich projevy v běžných životních 
situacích;  
•  společenské hodnoty a normy, společenské 
vzorce chování; zásady společenského styku, 
pravidla kulturního chování;  
•  mezilidské vztahy, jejich projevy a druhy; 
dorozumívání mezi lidmi, zásady efektivní 
mezilidské komunikace, asertivita;  
•  význam lidské spolupráce, její podmínky, 
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společenského styku a kulturního chování pro 
svůj vlastní život;  
•  na příkladech správně rozlišovat případy 
asertivní a agresivní mezilidské komunikace  

vstřícné způsoby komunikace ve veřejném, 
pracovním a soukromém životě člověka  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Z (9. ročník): Společenské, sídelní a hospodářské poměry současného světa, ES (7. ročník): 
Lidské aktivity a problémy ŽP, ES (7. ročník): Životní styl a TUŽ, Vkz (7. ročník): Cesta ke 
zdraví 
přesahy z: 
Vkz (6. ročník): Dospívání - období velkých proměn, Vkz (6. ročník): Můj pracovní den, Vkz 
(7. ročník): Jak přežít pubertu, D (7. ročník): Středověk od 5. do 12. století, D (7. ročník): 
Středověk od 13. do 15. století, VV (7. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (7. 
ročník): Užité práce dekorativní a prostorové, VV (7. ročník): Výtvarné umění a životní 
prostředí 

ETICKÁ VÝCHOVA - KOMUNIKACE A ASERTIVITA  

výstupy učivo 

Praktické užívání zásad slušného chování Komunikace 
•  otevřená komunikace – úrovně 
komunikace, zásady verbální komunikace, 
komunikační chyby, dialog, komunikace ve 
ztížených podmínkách  
•  aktivní naslouchání – cíle, výhody, zásady, 
způsob a nácvik aktivního naslouchání.  
Asertivní chování 
•  asertivní chování – přijatelný kompromis, 
konstruktivní kritika, přijetí pochvaly, 
požádání o laskavost, stížnost, otázka po 
důvodu, realizace svých práv, řešení konfliktu  
•  obrana před manipulací - asertivní techniky 
– manipulace, vysvětlení a nácvik 
jednotlivých asertivních technik  
•  fair play – zdravá soutěživost, dodržování 
pravidel hry, asertivita a prosociálnost v 
soutěživých situacích, prosociálnost a sport  

pokrytí průřezových témat 

 

ČLOVĚK A MORÁLKA  

výstupy učivo 

Člověk a morálka 
•  zdůvodnit, proč je důležité, aby člověk řídil 
své jednání a rozhodování na základě 

•  člověk a mravnost, všelidské mravní 
hodnoty, způsoby uplatňování mravních 
hodnot v praktickém životě;  



 205 

mravních hodnot, vysvětlit, jaký význam má 
v životě jednotlivce a společnosti mravní 
odpovědnost za vlastní činy (jednání);  
•  na příkladech ze života objasnit úlohu 
svědomí v situacích, které předcházejí před 
jednáním a které po něm přímo následují;  
•  vysvětlit, jaký význam má osobní kázeň 
pro vlastní život, správně rozlišovat projevy a 
prožitky vnější a vnitřní kázně;  
•  uvést a na příkladech rozlišit případy 
morálního a nemorálního jednání, zaujmout k 
nim vlastní postoj;  
•  vysvětlit a na příkladech rozlišit, které 
jednání člověka je možné považovat za 
mravné a které nikoliv;  
•  na příkladech vysvětlit, v čem spočívá 
rozdíl mezi mravností, morálkou a právem a 
odlišnost mezi mravní a právní normou;  
•  vysvětlit, na čem je založena svoboda 
člověka  

•  mravní rozhodování, mravní odpovědnost, 
svědomí; mravní profil člověka, význam 
sebevýchovy pro jeho utváření;  
•  význam osobní kázně, sebekontroly a 
sebeovládání v soukromém a veřejném 
životě,způsoby jejich posilování; - morálka v 
osobním a veřejném životě, její význam a 
podstata, vliv morálky na utváření charakteru 
člověka;  
•  morálka a mravnost, morálka a právo, řád 
společnosti, svoboda člověka; mravní a právní 
normy,jejich vzájemné vztahy  
•  etické hodnoty – zdroje etiky, osobní 
odpovědnost, smysl života, aplikace mravních 
zásad a hodnot, ctnosti, svědomí a jeho rozvoj  
•  duchovní rozměr člověka – obrana proti 
sektám, tolerance k lidem s jiným světovým 
názorem, informace o různých světonázorech  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
D (6. ročník): Starověk, D (6. ročník): Starověké Řecko, D (6. ročník): Starověký Řím, D (7. 
ročník): Středověk od 5. do 12. století, D (7. ročník): Středověk od 13. do 15. století, Vkz (8. 
ročník): Zaostřeno na zdraví 
přesahy z: 
Vkz (6. ročník): Já a moji blízcí, Vkz (6. ročník): Dospívání - období velkých proměn, HV (7. 
ročník): Hlasová výchova, HV (7. ročník): Dějiny hudby, TV (7. ročník): Učební plán, Vkz 
(7. ročník): Jak přežít pubertu, Vkz (7. ročník): Bezpečně doma, ve škole i ve volném čase, D 
(7. ročník): Středověk od 5. do 12. století, D (7. ročník): Středověk od 13. do 15. století 

ČLOVĚK A LIDSKÁ PRÁVA  

výstupy učivo 

Člověk a lidská práva 
•  uvést příklady potřebných lidí ve 
společnosti a způsoby, jak jim může pomoci 
ulehčit životní úděl nezletilá osoba;  
•  na příkladech zdůvodnit příčiny a vysvětlit 
význam sociální nerovnosti lidí;  
•  objasnit, jaký význam má úprava lidských 
práv v dokumentech, uvést nejdůležitější 
dokumenty upravující lidská práva;  
•  uvést příklady některých specifických 
lidských práv, zdůvodnit, proč je třeba lidská 
práva upravovat podle různých hledisek;  
•  popsat, která základní práva dítěte 

•  vztahy ve společenství; autorita, svoboda, 
soukromí, respekt ke svobodě a soukromí 
druhého člověka, důstojnost člověka;  
•  rovnost a nerovnost lidí, potřební lidé ve 
společnosti; druhy sociální nerovnosti, jejich 
příčiny a význam;  
•  lidská práva univerzální a specifická (práva 
dětí, nezletilých, mladistvých, postižených, 
nemocných, starých lidí aj.);  
•  konkrétní úprava lidských práv v 
dokumentech (Všeobecná deklarace lidských 
práv, Ústavní listina práv a svobod, Úmluva o 
právech dítěte);  
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vymezuje Úmluva o právech dítěte, uvést 
příklady porušování nebo ohrožování práv 
dětí;  
•  uvést, která základní lidská práva garantuje 
Ústavní listina práv a svobod, zdůvodnit 
význam těchto práv pro vlastní život;  
•  vysvětlit, jaký význam má pro život 
jednotlivce a společnosti dodržování lidských 
práv, zdůvodnit význam jejich ochrany pro 
vlastní život;  
•  uvést příklady situací, ve kterých se 
nejčastěji setkáváme s porušováním nebo 
ohrožováním základních lidských práv a 
svobod;  
•  na příkladech popsat a objasnit možné 
důsledky ohrožování nebo porušování 
základních lidských práv a svobod;  
•  uvést příklady možných způsobů, jak se 
může člověk domáhat svých lidských práv v 
případě jejich ohrožování nebo porušování;  
•  na příkladech z nedávné minulosti a ze 
současnosti uvést a popsat nejzávažnější 
problémy v oblasti lidských práv;  
•  popsat příklady řešení některých problémů 
v oblasti lidských práv zákonnou cestou 
(např. prostřednictvím mezinárodních 
iniciativ)  

•  podmínky péče o lidská práva, poškozování 
lidských práv, jejich ochrana; současné 
problémy v oblasti lidských práv;  
•  respektování lidských práv a svobod jako 
základní předpoklad možného zapojení státu 
do mezinárodních struktur  
Důstojnost a identita lidské osoby - etická 
výchova 
•  úcta k lidské osobě – lidská práva, zdroje 
lidských práv, svoboda, rovnost, potenciality 
člověka, pozitivní hodnocení druhých v 
obtížných situacích, občanská zralost  
•  jedinečnost a identita člověka – rozvoj 
sebevědomí, hodnotová orientace, rozvoj 
sebeovládání a morálního úsudku, 
selfmanagement, úvahy nad mravními 
zásadami, radost a optimizmus v životě  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
D (7. ročník): Středověk od 13. do 15. století, D (8. ročník): Dějiny od konce 18. století do 70. 
let 19. století, D (9. ročník): Československo a svět ve 2. polovině 20. století 
přesahy z: 
Vkz (6. ročník): Já a moji blízcí, Vkz (6. ročník): Můj pracovní den, Vkz (7. ročník): Jak 
přežít pubertu, Vkz (7. ročník): Bezpečně doma, ve škole i ve volném čase, D (7. ročník): 
Středověk od 13. do 15. století, VV (7. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, Z (9. 
ročník): Politická mapa dnešního světa, Z (9. ročník): Společenské, sídelní a hospodářské 
poměry současného světa 

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA  

výstupy učivo 

Globální problémy lidstva 
•  na příkladu ČR uvést a charakterizovat 
nejzávažnější planetární problémy 
současnosti a způsoby jejich řešení;  
•  na příkladech činnosti některých 
významných mezinárodních společenství 

•  významné planetární problémy; způsoby 
řešení hlavních planetárních problémů na 
národní i mezinárodní úrovni;- vztah kultury a 
přírody, dějinná odpovědnost člověka za osud 
naší planety, ochrana planetárního bohatství;  
•  důsledky lidských zásahů do přírody 
(vyčerpávání přírodních zdrojů, porušování 
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objasnit význam společného řešení nastalých 
problémů a uvést některé významné formy 
zapojení ČR do mezinárodních iniciativ;  
•  uvést a popsat způsoby, jak se může 
nezletilý jedinec (dospělý člověk) osobně 
podílet na ochraně přírodního a kulturního 
prostředí svého bydliště (obce, regionu);  
•  rozlišovat, které projevy konzumního 
chování jednotlivce je možné považovat z 
hlediska zdravého životního stylu za 
nevhodné;  
•  rozeznat projevy národnostní, náboženské 
aj. nesnášenlivosti,uvést alespoň dva 
způsoby,jak lze tyto projevy zmírnit, ev. 
odstranit;  
•  vyjádřit svůj osobní postoj k uvedeným 
problémům  

přírodní rovnováhy aj.);  
•  problémy osidlování (devastace životního 
prostředí, zakládání skládek, odpady aj.), 
problémy přelidnění;  
•  účinky industrializace měst, průmyslová a 
technická kultura; problémy konzumní 
společnosti;  
•  problémy národnostní, náboženské aj. 
nesnášenlivosti  
•  ochrana přírody a životního prostředí – úcta 
k životu ve všech jeho formách, citový vztah 
člověka k přírodě, vnímání krásy a 
mnohotvárnosti přírody, zodpovědnost za 
životní prostředí  
Iniciativa a komplexní prosociálnost 
•  iniciativa a tvořivost – renatalizace, nácvik 
tvořivosti, prosociální aspekt iniciativy a 
tvořivosti ve školním prostředí a v rodině, 
psychická a fyzická pomoc, ochota ke 
spolupráci, přátelství  
•  iniciativa ve ztížených podmínkách – 
pozitivní formulace problému, pomoc 
anonymnímu člověku, veřejná osobní 
angažovanost  
•  uplatnění komplexní prosociálnosti – bída 
světa, informovanost o situaci zemí třetího 
světa, vztah k menšinám, využití 
prosociálnosti v multikulturní společnosti, 
pozitivní vztah k diverzitám  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
D (9. ročník): Československo a svět v době světových válek, D (9. ročník): Československo 
a svět ve 2. polovině 20. století, Z (9. ročník): Společenské, sídelní a hospodářské poměry 
současného světa, Z (9. ročník): Politická mapa dnešního světa, Z (9. ročník): Globální 
problémy současného světa, Z (9. ročník): Krajina, ES (7. ročník): Lidské aktivity a problémy 
ŽP, ES (7. ročník): Vztah člověka k prostředí 
přesahy z: 
F (7. ročník): Mechanické vlastnosti kapalin a plynů, F (7. ročník): Světelné jevy, VV (7. 
ročník): Užité práce dekorativní a prostorové, VV (7. ročník): Výtvarné umění a životní 
prostředí, Z (7. ročník): Austrálie a Oceánie, Z (7. ročník): Amerika, Z (7. ročník): Asie, Z (7. 
ročník): Evropa, SPP (8. ročník): Bez energie to nejde, Z (9. ročník): Krajina, Z (9. ročník): 
Politická mapa dnešního světa, Z (9. ročník): Společenské, sídelní a hospodářské poměry 
současného světa, Z (9. ročník): Globální problémy současného světa 

ETICKÁ VÝCHOVA - INICIATIVA A KOMPLEXNÍ PROSOCIÁLNOST  

výstupy učivo 

Vyznávat princip solidarity jako jeden ze Iniciativa a komplexní prosociálnost 
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základních způsobů spolužití mezi lidmi. •  iniciativa a tvořivost – renatalizace, nácvik 
tvořivosti, prosociální aspekt iniciativy a 
tvořivosti ve školním prostředí a v rodině, 
psychická a fyzická pomoc, ochota ke 
spolupráci, přátelství  
•  iniciativa ve ztížených podmínkách – 
pozitivní formulace problému, pomoc 
anonymnímu člověku, veřejná osobní 
angažovanost  
•  uplatnění komplexní prosociálnosti – bída 
světa, informovanost o situaci zemí třetího 
světa, vztah k menšinám, využití 
prosociálnosti v multikulturní společnosti, 
pozitivní vztah k diverzitám  

pokrytí průřezových témat 

 

8. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

KOMPETENCE K UČENÍ  
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

ČLOVĚK A CITOVÝ ŽIVOT  

výstupy učivo 

Člověk a citový život 
•  na příkladech objasnit, proč (a čím) se 
mohou lidé odlišovat v prožívání důležitých 
životních situací (zklamání v přátelství, 
neúspěch v činnosti apod.);  
•  charakterizovat kladné a pro zdravý vývoj 
osobnosti dospívajícího důležité citové 
vlastnosti;  
•  uvést příklady situací, ve kterých se 
projevuje citová odolnost člověka, rozpoznat 
a správně rozlišovat rozdíl mezi citovou 
odolností a bezcitností (cynismem);  
•  popsat, jakými způsoby může dospívající 
člověk překonat přechodnou změnu citových 
stavů a nálad (způsobenou např. roztržkou s 
kamarádem, selháním ve škole apod.);  
•  uvést, v jakých citových vztazích se může 
člověk v průběhu svého života ocitat (jako 
dítě, sourozenec, spolužák, kamarád, partner, 

•  chování, jednání a prožívání jako základní 
projevy lidského života; odlišnost lidí v 
prožívání životních  
situací; 
•  základní znaky a druhy citů, vnější projevy 
citů; individuální zvláštnosti lidských citů, 
citové vlastnosti člověka;  
•  citové stavy a nálady, jejich vliv na chování 
a jednání člověka; příčiny citových výkyvů 
dospívajících;  
•  citové vztahy člověka, jejich druhy, 
podoby, projevy a podstata; vrstevnické 
vztahy, přátelství vhodné a nevhodné;  
•  vliv vnitřního založení člověka na jeho 
osobní volby, mravní a právní důsledky 
nesprávné osobní volby;  
•  vyšší city, jejich podoby; postoje, hodnoty 
a ideály, světový názor; význam mravních a 
sociálních citů člověka;  
•  potřeby, motivy a zájmy v citovém životě 
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rodič apod.);  
•  uvést příklady kladných a záporných 
projevů chování a jednání v mezilidských 
vztazích, objasnit jejich možné příčiny a 
důsledky;  
•  na příkladech správně rozlišovat přátelství 
vhodné a nevhodné, rozpoznat možné 
následky nesprávné osobní volby pro vlastní 
život;  
•  na příkladech popsat a objasnit, jak se ve 
vzájemných vztazích odráží ohled k 
postojům, potřebám, zájmům a citům druhého 
člověka;  
•  uvést příklady nejběžnějších stresových 
situací, popsat základní způsoby, jak se jim 
vyhnout, ev. jak jim čelit a jak je účinně 
překonat  

člověka, konflikty potřeb a zájmů; způsoby 
řešení citových problémů;  
•  náročné životní situace; stres, stresová 
situace, základní způsoby a techniky 
úspěšného vyrovnávání se se stresem  
•  sexualita a zákon - sexuální obtěžování, 
znásilnění, ohrožení mravního vývoje dětí a 
mládeže aj.; věková hranice trestní 
odpovědnosti  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Př (8. ročník): Rozmnožování člověka, Vkz (6. ročník): Co víme o zdraví, Vkz (7. ročník): 
Cesta ke zdraví, Vkz (8. ročník): Zaostřeno na zdraví 
přesahy z: 
Vkz (6. ročník): Riskovat se nevyplácí, Vkz (7. ročník): Pohled do zrcadla a mezilidské 
vztahy, Vkz (8. ročník): Zdraví a nemoc, Vkz (8. ročník): Reprodukční zdraví a sociální 
dospívání, Vkz (8. ročník): Jak si lépe porozumět, Vkz (8. ročník): Dospělost = odpovědnost, 
D (8. ročník): Dějiny od 2. poloviny 17. do konce 18. století, D (8. ročník): Dějiny od konce 
18. století do 70. let 19. století, VV (8. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (8. 
ročník): Užité práce dekorativní a prostorové, VV (8. ročník): Výtvarné umění a životní 
prostředí, Čjl (8. ročník): Komunikační a slohová výchova 

ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT  

výstupy učivo 

Člověk a rodinný život 
•  objasnit, jaký význam má zodpovědná 
volba životního partnera pro další život 
člověka;  
•  uvést, které faktory mohou mít vliv na 
rozhodování člověka o volbě životního 
partnera, resp. které jsou pro volbu vhodného 
partnera rozhodující;  
•  vysvětlit za jakých podmínek může člověk 
uzavřít manželství a které okolnosti jsou 
důležité pro uznání platnosti manželství;  
•  objasnit v čem spočívá podstata právní 
ochrany manželství a rodičovství, uvést 
příklady péče státu o mladou rodinu;  

•  volba životního partnera, mravní a právní 
předpoklady pro uzavření manželství, právní 
aspekty rodinného života;  
•  význam zákona o rodině, péče státu o 
rodinu, mravní a právní ochrana manželství a 
rodičovství;  
•  vztah rodičů k dítěti, mravní a právní 
odpovědnost rodičů za péči o děti a za jejich 
výchovu; práva dítěte v rodině;  
•  konflikty v rodinných vztazích, účinné 
způsoby řešení neshod a konfliktů v rodině 
(vztahu);  
•  příčiny rozvodovosti, mravní a právní 
následky rozvodu, vliv disharmonických 
vztahů mezi rodiči na dítě;  
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•  objasnit jaký význam má mravní a právní 
ochrana dítěte v případě rozvodu jeho rodičů, 
resp. v situaci jeho osiření;  
•  uvést, jaká základní práva mohou rodiče 
uplatňovat vůči sobě navzájema jaké základní 
povinnosti mají vůči svým dětem;  
•  popsat základní práva nezletilých dětí v 
rodině, uvést příklady základních povinností 
dospělých dětí vůči svým rodičům;  
•  uvést příklady činnosti vybraných institucí 
rodinného a manželského poradenství, 
vysvětlit jaké problémy mohou rodině 
(manželům) pomoci řešit;  
•  vysvětlit rozdíl mezi pěastounskou péčí a 
osvojením a uvést jaké právní následky jsou s 
těmito formami náhradní rodinné péče 
spojeny;  
•  vysvětlit, v čem spočívá podstata právní 
ochrany v situaci, kdy je ze strany rodičů 
zanedbávána přiměřená péče o jeho potřeby;  

•  funkce a náplň činnosti institucí rodinného 
a manželského poradenství, jejich význam při 
řešení rodinných problémů;  
•  náhradní rodičovská péče, její mravní a 
právní aspekty, orgány sociální péče o matku 
a dítě.  
•  sexuální zdraví – zodpovědný vztah k 
sexualitě, mládí – příprava na lásku, sexuální 
identita, nezralé rodičovství  
•  rodina – poznání vlastní rodiny a jejích 
pravidel, práva a povinnosti v rodině, role v 
rodině, formulace nevyslovených pravidel a 
očekávání, hodnota rodiny, zlepšení 
atmosféry v rodině, komunikace v rodině, 
úcta k členům rodiny, úcta ke stáří  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Př (8. ročník): Rozmnožování člověka, Vkz (8. ročník): Zaostřeno na zdraví 
přesahy z: 
Vkz (6. ročník): Já a moji blízcí, Vkz (6. ročník): Nenechat si ublížit, Vkz (7. ročník): Pohled 
do zrcadla a mezilidské vztahy, Vkz (7. ročník): Rizika a závislosti, Czj (8. ročník): Skladba, 
Vkz (8. ročník): Zdraví a nemoc, Vkz (8. ročník): Reprodukční zdraví a sociální dospívání, 
Vkz (8. ročník): Jak si lépe porozumět, Vkz (8. ročník): Dospělost = odpovědnost, D (8. 
ročník): Dějiny od 2. poloviny 17. do konce 18. století, D (8. ročník): Dějiny od konce 18. 
století do 70. let 19. století, VV (8. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (8. ročník): 
Užité práce dekorativní a prostorové, VV (8. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, Čjl 
(8. ročník): Komunikační a slohová výchova 

STÁT A PRÁVO  

výstupy učivo 

Stát a právo 
•  vysvětlit a zdůvodnit, jaký význam mají 
symboly suverenity státu, uvést a popsat 
symboly suverenity ČR;  
•  rozlišovat typické vlastnosti a 
charakteristické rysy režimů demokratických 
a autokratických, uvést jejich příklady;  
•  na příkladu vztahu státní správy a 
samosprávy popsat základní principy a 
způsoby demokratického řízení státu;  
•  objasnit rozdíly v činnosti zákonodárných, 

•  stát, státní příslušnost; vznik státu, typy 
států a jejich znaky, politické zřízení; 
symboly suverenity státu;  
•  vznik práva jako státem vymezené normy, 
právní režimy států; režimy autokratické a 
demokratické, formy jejich vlády;  
•  demokratické základy státu, principy 
současného pojetí demokracie; principy 
uplatňování státní moci, dělba státní moci;  
•  zákonodárné, výkonné, správní a soudní 
orgány státu, jejich funkce; součinnost státní 
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výkonných, správních a soudních orgánů 
státu, uvést příklady jejich typických funkcí a 
úkolů;  
•  uvést příklady nejdůležitějších způsobů, 
jakými se může občan podílet na veřejných 
záležitostech;  
•  objasnit, jaký význam mají volby v 
demokratické společnosti, vysvětlit, jak 
mohou volby ovlivnit tvářnost politického 
zaměření státu;  
•  vyložit, co všechno potřebuje občan vědět k 
tomu, aby se mohl aktivně zapojit do voleb 
jako volič;  
•  uvést příklady důležitých politických stran 
ČR, rozlišovat jejich programy, zasadit jejich 
politickou činnost do správných souvislostí;  
•  objasnit význam vnější a vnitřní ochrany 
našeho státu v minulosti a v současnosti, 
uvést příklady typických úkolů orgánů vnější 
a vnitřní ochrany státu;  
•  uvést nejdůležitější národnostní menšiny 
ČR  

správy a místní samosprávy;  
•  zastupitelské orgány, jejich význam, 
úrovně; komunální a parlamentní volby, jejich 
význam; volební právo aktivní a pasivní;  
•  pluralita politického života společnosti, 
politické spektrum České republiky, politické 
strany a jejich programy;  
•  národy a národnosti ve státě, jejich 
rovnoprávnost a rovnocennost; charakteristika 
národnostních menšin v ČR;  
•  význam vnější a vnitřní obrany státu 
(policie, armáda)  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
D (6. ročník): Pravěk, D (6. ročník): Starověk, D (6. ročník): Starověké Řecko, D (6. ročník): 
Starověký Řím, D (7. ročník): Středověk od 5. do 12. století, D (7. ročník): Středověk od 13. 
do 15. století, D (8. ročník): Dějiny od konce 18. století do 70. let 19. století, D (9. ročník): 
Dějiny od konce 19. století do 1. světové války, D (9. ročník): Československo a svět v době 
světových válek, D (9. ročník): Československo a svět ve 2. polovině 20. století 
přesahy z: 
Vkz (6. ročník): Nenechat si ublížit, Vkz (7. ročník): Rizika a závislosti, Z (8. ročník): 
Obyvatelstvo a sídla ČR, Vkz (8. ročník): Zdraví a nemoc, Vkz (8. ročník): Dospělost = 
odpovědnost, D (8. ročník): Počátky novověku, D (8. ročník): Dějiny od 2. poloviny 17. do 
konce 18. století, D (8. ročník): Dějiny od konce 18. století do 70. let 19. století, VV (8. 
ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, Čjl (8. ročník): Komunikační a slohová výchova, 
Z (9. ročník): Společenské, sídelní a hospodářské poměry současného světa 

STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ  

výstupy učivo 

Stát a hospodářství 
•  vysvětlit, jakou funkci má práce v životě 
jednotlivce a společnosti, popsat základní 
funkce a principy dělby práce v rodině a ve 
společnosti;  
•  správně rozlišovat a v souvislostech 
používat pojmy nabídka a poptávka, na 

•  lidské potřeby (bydlení, odívání, strava aj.) 
a spotřeba, druhy spotřeby; směna zboží, 
druhy statků, význam a funkce peněz, pojem 
hodnoty;  
•  dělba práce, výroba a služby, velkovýroba, 
malovýroba, podnikání; cena zboží, výrobní 
náklady, investice, zisk; neziskové 
organizace;  
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příkladech jejich vzájemného vztahu popsat a 
vysvětlit, jak funguje trh zboží a trh práce;  
•  uvést příklady významných výrobních a 
nevýrobních odvětví národního hospodářství, 
rozpoznat rozdíly v jejich účelu a funkcích z 
hlediska významu pro spotřebitele;  
•  zdůvodnit význam zdravotnictví, 
soudnictví, školství a kultury pro život 
jednotlivce a společnosti, popsat jejich 
nejdůležitější funkce;  
•  vysvětlit, jaký význam mají daně z hlediska 
financování společensky důležitých 
nevýrobních oblastí národního hospodářství;  
•  objasnit a zdůvodnit význam stálé finanční 
podpory pro činnost institucí, které se 
zabývají sociální péčí o postižené, nemocné a 
staré osoby;  
•  na příkladech činnosti některých institucí 
záchytné sociální sítě (např. pro 
nezaměstnané) vysvětlit podstatu a význam 
sociální politiky státu  

•  tržní vztahy, nabídka a poptávka, tržní 
mechanismy;  
principy tržního hospodářství, typy trhu, 
jejich vzájemné vztahy; trh práce v obci, 
regionu; 
•  struktura národního hospodářství z hlediska 
vlastnictví, zaměření a členění na odvětví; 
druhy a funkce hospodářských sektorů;  
•  hospodářská politika státu, její cíle, 
nástroje;  
národní důchod, jeho složky, daňový systém, 
význam daní; státní rozpočet, jeho součásti, 
způsoby využívání; 
•  sociální politika státu, její význam; sociální 
péče, záchytná sociální síť pro rozmanité 
skupiny obyvatel;  
•  postavení českého hospodářství ve světové 
ekonomice  
•  ekonomické hodnoty – rozumné nakládání 
s penězi, zájem o otázky národního 
hospodářství, vztah mezi ekonomikou a 
etikou, rozvíjení ekonomických ctností – 
šetrnost, podnikavost  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
M (9. ročník): Základy finanční matematiky, Z (8. ročník): Hospodářství ČR, Z (9. ročník): 
Společenské, sídelní a hospodářské poměry současného světa 
přesahy z: 
M (7. ročník): Procenta, úroky, Pč (8. ročník): Svět práce, SPP (8. ročník): Voda a vzduch , Z 
(8. ročník): Hospodářství ČR, Z (8. ročník): Místní region - Novohradsko, D (8. ročník): 
Počátky novověku, D (8. ročník): Dějiny od 2. poloviny 17. do konce 18. století, D (8. 
ročník): Dějiny od konce 18. století do 70. let 19. století, VV (8. ročník): Výtvarné umění a 
životní prostředí, Čjl (8. ročník): Komunikační a slohová výchova, Z (8. ročník): Regiony ČR, 
Z (9. ročník): Politická mapa dnešního světa, Z (9. ročník): Společenské, sídelní a 
hospodářské poměry současného světa 

9. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

KOMPETENCE K UČENÍ  
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  
KOMPETENCE PRACOVNÍ  

ČLOVĚK A PRÁVO  

výstupy učivo 
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Člověk a právo 
•  vysvětlit, jaký význam má pro život 
jednotlivců a společnosti právní úprava 
některých oblastí společenského života;  
•  objasnit, jaké úkoly by měl vůči občanům 
naplňovat stát, který je postaven na právních 
základech, vysvětlit význam pojmu právní 
stát;  
•  používat ve správných souvislostech a 
rozlišovat pojmy právní předpis, právní 
norma a zákon, objasnit jejich význam;  
•  vysvětlit, jaký význam má pro život 
společnosti i jednotlivce dodržování právních 
norem,uvést,ve kterých situacích se právní 
normy uplatňují;  
•  na příkladech popsat a z hlediska vlastního 
života objasnit možné důsledky nedodržování 
nebo porušování právních norem;  
•  správně rozlišovat, ve kterých oblastech 
společenského života se uplatňuje právo 
občanské, pracovní, rodinné, trestní, správní a 
ústavní;  
•  uvést, kdy a za jakých okolností vzniká 
způsobilost člověka k právním úkonům, 
popsat, jaká základní práva a jaké povinnosti 
tím přebírá;  
•  uvést příklady nejzávažnějších 
protispolečenských jevů, objasnit jejich 
možné příčiny a důsledky, popsat jejich 
možné postihy;  
•  na příkladech správně rozpoznat rozdíly 
mezi přestupkem a trestným činem, popsat 
jaké možné sankce z nich pro člověka 
vyplývají;  
•  na příkladech z běžného života vysvětlit, 
jaký význam a úlohu mají orgány právní 
ochrany občanů;  
•  objasnit význam a úkoly soudů, státní 
zastupitelství, advokacie, notářství;  

•  význam právní úpravy některých oblastí 
společenského života, úloha práva v životě 
společnosti; právní kultura, právní vědomí, 
vztah práva a spravedlnosti, právní stát;  
•  právní norma, zákon, jejich význam, 
dodržování a porušování, rovnost občanů před 
zákonem; ústava, její struktura a obsah, 
význam ústavy, ústavní zákony, jejich funkce;  
•  hlavní druhy práva, jejich uplatňování v 
životě společnosti; charakteristika právního 
řádu České republiky;  
•  člověk jako subjekt právních vztahů, 
způsobilost člověka nabývat práva a 
povinnosti, způsobilost k právním úkonům;  
•  ochrana veřejného pořádku, orgány právní 
ochrany občanů, jejich význam; úloha soudů, 
státní zastupitelství, advokacie, notářství;  
•  nejzávažnější protispolečenské jevy, jejich 
hlavní příčiny a projevy; postihy a prevence 
trestné činnosti,;věková hranice a podmínky 
trestné odpovědnosti;  
•  opatření a zákony související s podáváním 
alkoholických nápojů dětem a mladistvým a 
vztahující se k nákupu, držení a výrobě drog; 
prevence trestné činnosti;  

pokrytí průřezových témat 

přesahy z: 
HV (9. ročník): Dějiny hudby XX. století, F (9. ročník): Zvukové jevy, Čjl (9. ročník): 
Komunikační a slohová výchova, D (9. ročník): Československo a svět v době světových 
válek, D (9. ročník): Československo a svět ve 2. polovině 20. století, D (9. ročník): Dějiny od 
konce 19. století do 1. světové války 
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ČLOVĚK A OBČANSKÝ ŽIVOT  

výstupy učivo 

Člověk a občanský život 
•  vysvětlit, jaký význam má pro život 
jednotlivců a společnosti jako celku 
dodržování pravidel občanského soužití, 
uvést, ve kterých oblastech společenského 
života se uplatňují;  
•  na příkladech rozlišovat případy porušování 
pravidel občanského soužití, popsat a objasnit 
jejich možné důsledky;  
•  uvést, ve kterých právních dokumentech 
může občan vyhledat důležité informace o 
občanskoprávních vztazích;  
•  uvést, jaká má občan základní práva a 
vysvětlit, jakým způsobem je může 
uplatňovat nebo se jich domáhat v případě 
jejich porušování;  
•  uvést, jaké má občan základní povinnosti, a 
na příkladech vysvětlit, jakým sankcím 
podléhá v případě jejich nedodržování nebo 
porušování;  
•  správně rozlišovat, k jakému účelu se 
používají vybrané typy smluv, na příkladech 
vysvětlit, jaká práva a povinnosti z nich pro 
občana vyplývají;  
•  vysvětlit a zdůvodnit, jaký význam mají 
pro člověka různé druhy pojištění a sociálního 
zabezpečení, jaké výhody mu přinášejí  

• Státní správa a samospráva 
- orgány a instituce státní správy a 
samosprávy, jejich úkoly 

• Právní řád ČR 
- význam a funkce právního řádu, orgány 
právní ochrany občanů, soustava soudů 
- právní norma, předpis, publikování 
právních předpisů 

• Protiprávní jednání 
- druhy a postihy protiprávního jednání, 
trestní postižitelnost 
- porušování předpisů v silničním provozu, 
porušování práv k duševnímu zdraví 

• Právo v každodenním životě 
- význam právních vztahů 
- důležité právní vztahy a závazky z nich 
vyplývající 

- styk s úřady 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Z (9. ročník): Společenské, sídelní a hospodářské poměry současného světa 
přesahy z: 
Vkz (8. ročník): Volby pro zdravý život, Pč (9. ročník): Svět práce, Čjl (9. ročník): 
Komunikační a slohová výchova, D (9. ročník): Československo a svět v době světových 
válek, D (9. ročník): Československo a svět ve 2. polovině 20. století, D (9. ročník): Dějiny od 
konce 19. století do 1. světové války, VV (9. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, Z (9. 
ročník): Společenské, sídelní a hospodářské poměry současného světa 

ČLOVĚK A PRACOVNÍ ČINNOSTI  

výstupy učivo 

Člověk a pracovní činnosti 
•  na příkladech vyložit, které okolnosti a 
podmínky jsou rozhodující pro volbu vhodné 
profese, zdůvodnit, jaký význam má 

•  příprava na obživu a osobní i společenské 
uplatnění;  
vzdělání všeobecné a odborné, kvalifikační 
nárok profese; 



 215 

zodpovědná volba povolání pro vlastní život;  
•  uvést, které významné okolnosti ovlivňují 
rozhodování mladého člověka o volbě další 
vzdělávací dráhy, vysvětlit souvislost mezi 
dosaženým vzdělání a vybraným povoláním;  
•  uvést příklady některých způsobů, jak může 
mladý člověk získat představu o svých 
zájmech, vlohách, vlastnostech, schopnostech 
a předpokladech pro vybrané povolání;  
•  vysvětlit, co všechno by měl vědět mladý 
člověk, který se chce ucházet o zaměstnání, 
popsat, jak by si měl při té příležitosti počínat 
a jak se chovat;  
•  popsat základní způsoby získávání 
profesních informací, zdůvodnit, které 
profesní informace jsou vzhledem k 
možnému výběru vhodného zaměstnání 
nejdůležitější a proč;  
•  uvést důležité pracovní úřady v místě 
bydliště (blízké obci) a na příkladech jejich 
činnosti vysvětlit, jaké problémy člověku 
pomáhají řešit;  
•  objasnit, jaký vliv má dodržování pracovní 
kázně na kvalitu odvedené práce a na její 
ohodnocení,vyložit, v čem se projevuje 
profesionalita člověka;  
•  uvést, jaké má zaměstnanec základní 
povinnosti a práva a jakými způsoby může 
svá práva uplatňovat, kde může hledat 
důležité informace o pracovněprávních 
vztazích;  
•  popsat, jaké pozitivní možnosti má před 
sebou nezaměstnaný člověk, na příkladech 
vyložit, jaké kroky může pro změnu své 
situace podniknout;  
•  vyjádřit své představy o vlastní profesní 
dráze  

•  profesní profil člověka, profesní 
způsobilost, profesní zkušenost, profesionalita 
člověka; profesní etika;  
•  pracovní příležitosti v obci, regionu, 
možnosti osobního uplatnění a výběru 
zaměstnání; otázky rekvalifikace;  
•  zásady zodpovědné volby povolání, 
význam osobních předpokladů, schopností, 
dovedností, vlastností a zájmů;  
•  způsoby získávání profesních informací, 
význam pracovních úřadů a informačních 
center při hledání zaměstnání;  
•  pracovní smlouva, vznik, změna a ukončení 
pracovního poměru; pracovní doba, pracovní 
kázeň, pracovní řád;  
•  pracovní prostředí, pracovní podmínky, 
nárok na mzdu a dovolenou; bezpečnost a 
ochrana zdraví v zaměstnání;  
•  základní práva a povinnosti zaměstnance, 
význam a funkce zákoníku práce v pracovním 
životě; problémy nezaměstnanosti  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Czj (9. ročník): Skladba, Czj (9. ročník): Tvarosloví, Z (9. ročník): Společenské, sídelní a 
hospodářské poměry současného světa 
přesahy z: 
M (7. ročník): Procenta, úroky, SPP (8. ročník): Základy práce v laboratoři, Vkz (8. ročník): 
Volby pro zdravý život, VV (9. ročník): Užité práce dekorativní a prostorové, VV (9. ročník): 
Výtvarné umění a životní prostředí, F (9. ročník): Energie a její přeměny, F (9. ročník): 
Zvukové jevy, Czj (9. ročník): Skladba, Pč (9. ročník): Svět práce, Čjl (9. ročník): 
Komunikační a slohová výchova, D (9. ročník): Československo a svět v době světových 
válek, D (9. ročník): Československo a svět ve 2. polovině 20. století, D (9. ročník): Dějiny od 
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konce 19. století do 1. světové války, VV (9. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, Z (9. 
ročník): Společenské, sídelní a hospodářské poměry současného světa 

NADNÁRODNÍ SPOLEČENSTVÍ 

výstupy učivo 

Nadnárodní společenství 
•  na příkladu ČR vyložit a zdůvodnit 
podmínky členství v EU, uvést, jaké výhody, 
ale i nevýhody může toto členství ČR přinést;  
•  na příkladech z nedávné minulosti a ze 
současnosti popsat funkce a objasnit význam 
OSN a NATO při řešení významných 
interetnických konfliktů a při zajišťování 
kolektivní bezpečnosti;  
•  uvést příklady činnosti některých 
významných mezinárodních společenství 
(EU, OSN, UNESCO, UNICEF, WHO)  

•  příklady mezinárodní ekonomické , 
politické a kulturní spolupráce; důvody 
začleňování států do mezinárodních struktur;  
•  formy hospodářské a kulturní spolupráce 
mezi zeměmi Evropy; integrační snahy a 
proces, problémy evropské integrace; 
podmínky členství v EU;  
•  mezinárodní spolupráce na úrovni vládních 
a nevládních organizací; mezinárodní nadace, 
mezinárodní obchod;  
•  otázky kolektivní bezpečnosti, význam 
NATO při zajišťování kolektivní bezpečnosti; 
způsoby překonávání napětí a konfliktů;  
•  nejvýznamnější mezinárodní společenství a 
jejich orgány  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
D (9. ročník): Československo a svět ve 2. polovině 20. století, Z (9. ročník): Společenské, 
sídelní a hospodářské poměry současného světa, Z (9. ročník): Politická mapa dnešního světa, 
Z (9. ročník): Globální problémy současného světa 
přesahy z: 
SPP (8. ročník): Kyselé deště a skleníkový jev, F (9. ročník): Vesmír, Z (9. ročník): Politická 
mapa dnešního světa, Čjl (9. ročník): Komunikační a slohová výchova, D (9. ročník): 
Československo a svět v době světových válek, D (9. ročník): Československo a svět ve 2. 
polovině 20. století, Z (9. ročník): Společenské, sídelní a hospodářské poměry současného 
světa 

ETICKÁ VÝCHOVA - ŽIVOTNÍ PERSPEKTIVY  

výstupy učivo 

Životní perspektivy 
•  vlastními slovy vyjádřit, jaký vliv má 
upřednostnění některé stránky lidského života 
na duševní zdraví člověka;  
•  zdůvodnit, proč je potřeba plánovat si 
důležité životní kroky, popsat základní 
postupy při zodpovědném rozhodování;  
•  vysvětlit, jaký význam má přístup člověka 
k objektivním informacím při rozhodování o 
důležitých záležitostech;  
•  popsat základní podmínky reálného 

•  citový, rodinný, pracovní a občanský život 
jako různé stránky lidského života, význam 
jejich rovnováhy;  
•  životní aspirace, životní plány a cíle; 
plánování významných životních kroků, 
volba životního cíle;  
•  význam informací pro možnost 
kompetentního rozhodování, způsoby a 
metody efektivního rozhodování;  
•  podmínky a možnosti reálného hodnocení 
vlastních dovedností, schopností, předpokladů 
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hodnocení vlastních dovedností, schopností, 
vlastností, předpokladů apod.;  
•  vyjádřit svoji představu o vlastní 
budoucnosti, stručně charakterizovat své 
nejbližší životní cíle a plány;  
•  uvést příklady základních faktorů, které 
ovlivňují vytváření představ o budoucím 
životě, popsat způsoby, jak lze korigovat 
představy nereálné a nepřiměřené;  
•  zdůvodnit, jaký význam má pro 
dospívajícího i pro dospělého člověka 
stanovení rozmanitých životních perspektiv;  
•  správně rozlišovat a na příkladech z praxe 
popsat autentické a náhražkové formy 
životních činností;  
•  zdůvodnit, jaký význam má pro vlastní 
život znalost možných nebezpečí působení 
náboženských sekt na osobnost člověka;  
•  uvést příklady možných způsobů účinné 
ochrany před vlivy náboženských sekt (jak 
jim čelit, jak je překonat)  

apod.;  
•  hledání smyslu lidského život, faktory 
ovlivňující vytváření představ o budoucím 
životě;  
•  význam životní zkušenosti; pestrost 
životních perspektiv jako předpoklad zvládání 
životních krizí a neúspěchů;  
•  problémy náhražkových forem životních 
aktivit, otázky konzumu, pokleslých forem 
osobního života apod.;  
•  problémy a možná nebezpečí působení 
náboženských sekt  
Reálné a zobrazené vzory 
•  pozitivní vzory versus pochybné idoly – 
senzibilizace pro rozlišování vzorů, vliv 
reálných vzorů, prosociální vzory ve 
veřejném životě, vzory ve vlastní rodině, vliv 
zobrazených vzorů a vhodné literární 
prameny, smysl autority, vztah k autoritě  
•  podpora pozitivního působení televize a 
medií – nabídka pozitivních vzorů v médiích, 
kritický přístup k působení médií, eliminace 
vlivu agrese, zvládání agrese, rozlišování 
mezi realitou a pseudorealitou, účinná obrana 
proti manipulaci médii, media a volný čas  
•  já – potenciální vzor pro druhé – smysl a cíl 
mého života, postoje, zodpovědný život, mé 
schopnosti a společnost, zdravý způsob 
života, autonomie a konformita  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Z (9. ročník): Společenské, sídelní a hospodářské poměry současného světa, Z (9. ročník): 
Politická mapa dnešního světa, Z (9. ročník): Globální problémy současného světa, Pč (9. 
ročník): Svět práce 
přesahy z: 
M (7. ročník): Procenta, úroky, M (9. ročník): Základy finanční matematiky, HV (9. ročník): 
Dějiny hudby XX. století, VV (9. ročník): Užité práce dekorativní a prostorové, VV (9. 
ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, F (9. ročník): Energie a její přeměny, Pč (9. 
ročník): Svět práce, Čjl (9. ročník): Komunikační a slohová výchova, D (9. ročník): 
Československo a svět v době světových válek, D (9. ročník): Československo a svět ve 2. 
polovině 20. století, TV (9. ročník): Učební plán, D (9. ročník): Dějiny od konce 19. století do 
1. světové války, VV (9. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti 
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4.6. Člověk a příroda 

4.6.1. Fyzika - charakteristika 

V předmětu fyzika si žáci osvojují, především na základě pozorování, měření a 
experimentování, nejdůležitější fyzikální pojmy, veličiny a zákonitosti potřebné k porozumění 
fyzikálním jevům a procesům, vyskytujícím se v přírodě, v běžném životě i v technické či 
technologické praxi. Významně přispívá k rozvoji rozumových schopností žáků, k přechodu 
od převážně názorného poznání k poznání reflektujícímu prvky vědeckého poznání, učí žáky 
přesnému vyjadřování, rozvíjí jejich specifické zájmy a uvádí je do možností a perspektiv 
moderních technologií. 

Výuka se orientuje zejména na to, 
•  aby si žáci osvojili důležité poznatky z vybraných okruhů učiva (vlastnosti látek a těles, 
pohyby a vzájemné působení těles, mechanické vlastnosti kapalin a plynů, přeměny a přenos 
energie, zvukové, elektromagnetické a světelné jevy, vesmír) a na základě jejich osvojování 
měli možnost poznávat význam a přínos fyziky pro vytváření vědeckého obrazu světa a pro 
rozvoj moderních technologií;  
•  aby si osvojili prvky základních metod práce, kterých fyzika používá při poznávání 
fyzikálních objektů a procesů (pozorování, měření, vytváření experimentů, zpracování 
získaných údajů,jejich hodnocení,vyvozování závěrů z těchto údajů);  
•  aby získávali dovednost využívat osvojených poznatků a dovedností při řešení fyzikálních 
problémů a úloh, při objasňování podstaty fyzikálních jevů vyskytujících se v přírodě, denním 
životě i technické či technologické praxi, při samostatném provádění jednoduchých pokusů;  
•  aby žáci měli co nejvíce příležitostí k rozvíjení svého logického uvažování a myšlení, aby 
se učili pracovat s jasně vymezenými pojmy a aby se učili získané či předložené informace 
kriticky hodnotit a ověřovat je z různých hledisek (především z hlediska jejich správnosti, 
přesnosti a spolehlivosti);  
•  aby si osvojovali základní pravidla bezpečné práce při provádění fyzikálních pozorování, 
měření a experimentů.  

Spolu s ostatními přírodovědnými předměty směřuje výuka fyziky i k tomu, aby si 
žáci uvědomovali bohatost a mnohotvárnost skutečnosti i existenci souvislostí a zákonitostí v 
ní, aby si uvědomovali hodnotu vědeckého poznání i potřebu jeho využívání ku prospěchu 
jedince i lidské společnosti. 

6. ROČNÍK - DOTACE: 1+1, POVINNÝ 

KOMPETENCE K UČENÍ  
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  
KOMPETENCE PRACOVNÍ  

VLASTNOSTI LÁTEK A T ĚLES 

výstupy učivo 

Vlastnosti látek a těles 
•  rozlišit na příkladech mezi pojmy těleso a 
látka;  
•  zjistit, zda daná látka (těleso) patří mezi 

Fyzikální veličiny  
•  soustava SI, fyzikální veličina, jednotka 
veličiny  
•  délka, objem, hmotnost a jejich jednotky  
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látky (tělesa) plynné, kapalné či pevné;  
•  určit vodorovnost plochy libelou;  
•  uvést složení atomu (částice tvořená jádrem 
a elektrony,které ho obklopují) i jádra atomu 
(protony a neutrony);  
•  uvést druh elektrického náboje protonu 
(kladný), elektronu (záporný) a nutronu (bez 
náboje);  
•  určit (na základě znalosti druhu náboje(, 
zda dvě tělesa se budou elektricky přitahovat, 
odpuzovat či zda na sebe nebudou elektricky 
působit;  
•  určit, ze znalosti počtu protonů v jádře a 
počtu elektronů v atomovém obalu,zda jde o 
kladný či záporný iont nebo neutrální atom;  
•  charakterizovat molekulu jako částici 
tvořenou z dvou či více atomů;  
•  charakterizovat pojem neustálého a 
neuspořádaného pohybu částic a uvést jevy 
(např. difuzi), které jej potvrzují;  
•  charakterizovat hlavní rozdíly mezi 
částicovým složením látek pevných, 
kapalných a plynných;  
•  vyjadřovat výsledek měření veličiny 
číselnou hodnotou a jednotkou;  
•  určit aritmetický průměr z naměřených 
hodnot dané veličiny;  
•  uvést hlavní jednotku délky (m), některé 
její díly a násobky (mm, cm, dm, km), 
vyjádřit délku při dané jednotce jinou 
délkovou jednotkou, změřit danou délku 
délkovým měřidlem a zapsat výsledek(s 
určením odchylky čtení  
•  uvést hlavní jednotku objemu (m ), některé 
její díly a násobky a vyjádřit objem při dané 
jednotce jinou objemovou jednotkou, změřit 
objem tělesa odměrným válcem a zapsat 
výsledek (s určením odchylky čtení);  
•  uvést hlavní jednotku hmotnosti (kg), 
některé její díly a násobky a vyjádřit 
hmotnost při dané jednotce jinou jednotkou 
hmotnosti, změřit hmotnost tělesa na vahách a 
zapsat výsledek  
•  uvést jednotky hustoty kg/m a g/cm a 
vyjádřit hustotu při dané jednotce jinou 
jednotkou hustoty, experimentálně určit 
hustotu látky ze změřené hmotnosti a objemu, 
používat vztahu q = m : V (či q = m/V) pro 
hustotu při řešení problémů a úloh, 

•  hustota látky a její jednotky  
•  čas a jeho jednotka, převody jednotek času  
•  teplota, jednotka teploty a její měření  
Tělesa a látky  
•  látky pevné, kapalné a plynné, částicová 
stavba látek  
•  atom a molekula  
•  neustálý pohyb částic  
•  složení atomu, proton, elektron, neutron, 
druhy elektrického náboje  
•  charakteristika látek podle skupenství  
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vyhledávat hustoty látek v tabulkách;  
•  usoudit, zda se objem tělesa při dané změně 
teploty zvětší či zmenší a využívat této 
znalosti při řešení problémů a úloh;  
•  uvést jednotku teploty oC, změřit teplotu i 
rozdíl teplot teploměrem a zapsat výsledek.  

Pohyby a vzájemné působení těles 
•  objasnit klid a pohyb tělesa jako stálost, 
resp. proměnnost jeho polohy vzhledem k 
jinému tělesu či  
tělesům a z konkrétního příkladu poznat, zda 
těleso je v klidu či pohybu vzhledem k jinému 
tělesu; 
•  změřit dráhu uraženou tělesem a zapsat 
výsledek;  
•  uvést jednotky času (sekunda, minuta, 
hodina, den, rok), vyjádřit čas při dané 
jednotce jinou časovou jednotkou, změřit čas 
(dobu i časový okamžik) a zapsat  
výsledek; 
•  rozeznat na základě předložených či 
změřených hodnot dráhy a odpovídajících 
hodnot času, zda jde o pohyb rovnoměrný či 
nerovnoměrný;  
•  experimentálně určit rychlost 
rovnoměrného či průměrnou rychlost 
nerovnoměrného pohybu ze změřené dráhy a 
doby,používat vztah v = s : t, resp. v = s/t pro 
rychlost při řešení problémů a úloh a 
vyjadřovat rychlost při dané jednotce pomocí 
jiné jednotky rychlosti;  
•  vyjádřit grafem závislost dráhy na čase při 
rovnoměrném pohybu a odečítat z něho 
hodnoty dráhy, času nebo rychlosti;  
•  vyjádřit grafem závislost dráhy na čase při 
rovnoměrném pohybu a odečítat z něho 
hodnoty dráhy, času nebo rychlosti;  
•  posoudit v konkrétní situaci, které dva 
objekty na sebe působí;  
•  uvést přibližnou charakteristiku hlavní 
jednotky síly newton (síla, kterou Země 
přitahuje těleso přibližně o hmotnosti 0,1 kg) 
a některé násobky či díly této jednotky, 
vyjadřovat velikost síly při dané jednotce 
jinou jednotkou síly;  
•  znázornit orientovanou úsečkou sílu o 
známé velikosti, směru a působišti a určit z 
orientované úsečky velikost působící síly a 
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zapsat výsledek;  
•  charakterizovat gravitační sílu jako 
působení gravitačního pole, které je kolem 
každého tělesa;  
•  používat vztah mezi gravitační silou a 
hmotností (Fg= m . g) při řešení problémů a 
úloh;  
•  pracovat s veličinou g jako charakteristikou 
gravitačního pole (v jeho daném místě) a její 
jednotkou N/kg;  
•  určit pomocí olovnice svislý směr;  
•  charakterizovat tlakovou sílu (síla působící 
kolmo k ploše);  
•  uvést hlavní jednotku tlaku (Pa), některé 
její násobky a díly,vyjádřit tlak při dané 
jednotce jinou jednotkou tlaku a používat 
vztah pro tlak (p =F/S) při řešení problémů a 
úloh;  
•  využívat poznatek o tom, že třecí síla je 
přímo úměrná tlakové síle, souvisí s 
materiálem a drsností styčných ploch ale ne s 
jejich obsahem;  
•  určit graficky i výpočtem výslednici dvou 
sil působících na těleso ve stejných či 
opačných směrech;  
•  objasnit podstatu prvního pohybového 
zákona (na této úrovni kvantifikace: pokud na 
těleso nepůsobí výsledná síla, zůstává v klidu 
nebo pohybu rovnoměrném přímočarém);  
•  objasnit podstatu druhého pohybového 
zákona (na této úrovni kvantifikace: a) čím 
větší působí na těleso výsledná síla, tím více v 
dané době změní rychlost;  
b) čím je hmotnost tělesa větší, tím je změna 
jeho rychlosti, při působení dané výsledné 
síly a daném čase, menší); 
•  objasnit podstatu třetího pohybového 
zákona (na této úrovni kvantifikace: síly, 
jimiž na sebe působí dvě tělesa, jsou stejně 
velké, ale opačné);  
•  použít pohybové zákony pro objasňování 
běžných situací i při řešení problémů a úloh;  
•  určit rameno síly, je-li dáno působiště síly a 
osa otáčení tělesa;  
•  použít vztah pro moment síly (M=F.r) při 
řešení problémů a úloh a uvést hlavní 
jednotku momentu síly (N.m);  
•  experimentálně určit moment síly ze 
změřené síly a ramene síly;  
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•  poznat, zda síly působící na těleso jsou v 
rovnováze;  
•  vyjádřit rovnováhu na páce a pevné kladce 
pomocí sil a momentů sil a využít toho k 
objasňování funkce páky a pevné kladky v 
praxi;  
•  charakterizovat těžiště tělesa jako působiště 
gravitační síly působící na těleso a určit 
experimentálně těžiště tělesa;  
•  využít poznatek, že poloha těžiště v tělese 
závisí na rozložení látky v něm, pro 
objasňování praktických situací objasnit klid 
a pohyb tělesa jako stálost, resp. proměnnost 
jeho polohy vzhledem k jinému tělesu či  
tělesům a z konkrétního příkladu poznat, zda 
těleso je v klidu či pohybu vzhledem k jinému 
tělesu; 
•  změřit dráhu uraženou tělesem a zapsat 
výsledek;  
•  uvést jednotky času (sekunda, minuta, 
hodina, den, rok), vyjádřit čas při dané 
jednotce jinou časovou jednotkou, změřit čas 
(dobu i časový okamžik) a zapsat  
výsledek; 
•  rozeznat na základě předložených či 
změřených hodnot dráhy a odpovídajících 
hodnot času, zda jde o pohyb rovnoměrný či 
nerovnoměrný;  
•  experimentálně určit rychlost 
rovnoměrného či průměrnou rychlost 
nerovnoměrného pohybu ze změřené dráhy a 
doby,používat vztah v = s : t, resp. v = s/t pro 
rychlost při řešení problémů a úloh a 
vyjadřovat rychlost při dané jednotce pomocí 
jiné jednotky rychlosti;  
•  vyjádřit grafem závislost dráhy na čase při 
rovnoměrném pohybu a odečítat z něho 
hodnoty dráhy, času nebo rychlosti;  
•  vyjádřit grafem závislost dráhy na čase při 
rovnoměrném pohybu a odečítat z něho 
hodnoty dráhy, času nebo rychlosti;  
•  posoudit v konkrétní situaci, které dva 
objekty na sebe působí;  
•  uvést přibližnou charakteristiku hlavní 
jednotky síly newton (síla, kterou Země 
přitahuje těleso přibližně o hmotnosti 0,1 kg) 
a některé násobky či díly této jednotky, 
vyjadřovat velikost síly při dané jednotce 
jinou jednotkou síly;  
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•  znázornit orientovanou úsečkou sílu o 
známé velikosti, směru a působišti a určit z 
orientované úsečky velikost působící síly a 
zapsat výsledek;  
•  charakterizovat gravitační sílu jako 
působení gravitačního pole, které je kolem 
každého tělesa;  
•  používat vztah mezi gravitační silou a 
hmotností (Fg= m . g) při řešení problémů a 
úloh;  
•  pracovat s veličinou g jako charakteristikou 
gravitačního pole (v jeho daném místě) a její 
jednotkou N/kg;  
•  určit pomocí olovnice svislý směr;  
•  charakterizovat tlakovou sílu (síla působící 
kolmo k ploše);  
•  uvést hlavní jednotku tlaku (Pa), některé 
její násobky a díly,vyjádřit tlak při dané 
jednotce jinou jednotkou tlaku a používat 
vztah pro tlak (p =F/S) při řešení problémů a 
úloh;  
•  využívat poznatek o tom, že třecí síla je 
přímo úměrná tlakové síle, souvisí s 
materiálem a drsností styčných ploch ale ne s 
jejich obsahem;  
•  určit graficky i výpočtem výslednici dvou 
sil působících na těleso ve stejných či 
opačných směrech;  
•  objasnit podstatu prvního pohybového 
zákona (na této úrovni kvantifikace: pokud na 
těleso nepůsobí výsledná síla, zůstává v klidu 
nebo pohybu rovnoměrném přímočarém);  
•  objasnit podstatu druhého pohybového 
zákona (na této úrovni kvantifikace: a) čím 
větší působí na těleso výsledná síla, tím více v 
dané době změní rychlost;  
b) čím je hmotnost tělesa větší, tím je změna 
jeho rychlosti, při působení dané výsledné 
síly a daném čase, menší); 
•  objasnit podstatu třetího pohybového 
zákona (na této úrovni kvantifikace: síly, 
jimiž na sebe působí dvě tělesa, jsou stejně 
velké, ale opačné);  
•  použít pohybové zákony pro objasňování 
běžných situací i při řešení problémů a úloh;  
•  určit rameno síly, je-li dáno působiště síly a 
osa otáčení tělesa;  
•  použít vztah pro moment síly (M=F.r) při 
řešení problémů a úloh a uvést hlavní 
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jednotku momentu síly (N.m);  
•  experimentálně určit moment síly ze 
změřené síly a ramene síly;  
•  poznat, zda síly působící na těleso jsou v 
rovnováze;  
•  vyjádřit rovnováhu na páce a pevné kladce 
pomocí sil a momentů sil a využít toho k 
objasňování funkce páky a pevné kladky v 
praxi;  
•  charakterizovat těžiště tělesa jako působiště 
gravitační síly působící na těleso a určit 
experimentálně těžiště tělesa;  
•  využít poznatek, že poloha těžiště v tělese 
závisí na rozložení látky v něm, pro 
objasňování praktických situací  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (6. ročník): Jazyková výchova, M (6. ročník): Objem a povrch kvádru a krychle, D (6. 
ročník): Starověké Řecko, Z (6. ročník): Postavení Země ve vesmíru, Z (6. ročník): Přírodní 
složky a oblasti Země, VV (6. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti 
přesahy z: 
Přv (5. ročník): Člověk, jeho životní podmínky a vztahy k prostředí, M (6. ročník): Desetinná 
čísla, M (6. ročník): Objem a povrch kvádru a krychle, Ikt (6. ročník): Tabulkový procesor 
MS EXCEL, Př (6. ročník): Úvod do systému práce, Př (6. ročník): Praktické poznávání 
přírody, D (6. ročník): Starověké Řecko, D (6. ročník): Starověký Řím, Ch (8. ročník): Směsi, 
Ch (8. ročník): Voda a vzduch, Ch (8. ročník): Vlastnosti látek, Ch (8. ročník): Částicové 
složení látek 

POHYBY A VZÁJEMNÉ P ŮSOBENÍ TĚLES 

výstupy učivo 

Pohyby a vzájemné působení těles 
•  objasnit klid a pohyb tělesa jako stálost, 
resp. proměnnost jeho polohy vzhledem k 
jinému tělesu či  
tělesům a z konkrétního příkladu poznat, zda 
těleso je v klidu či pohybu vzhledem k jinému 
tělesu; 
•  změřit dráhu uraženou tělesem a zapsat 
výsledek;  
•  uvést jednotky času (sekunda, minuta, 
hodina, den, rok), vyjádřit čas při dané 
jednotce jinou časovou jednotkou, změřit čas 
(dobu i časový okamžik) a zapsat  
výsledek; 
•  rozeznat na základě předložených či 
změřených hodnot dráhy a odpovídajících 

Pohyb a klid tělesa  
•  pohyb a klid tělesa, druhy pohybů  
•  změna polohy tělesa vzhledem k ostatním 
tělesům  
•  dráha, trajektorie  
•  rychlost rovnoměrného pohybu, průměrná 
rychlost  
Vzájemné působení těles a jeho projevy  
•  síla, značení, jednotka, grafické znázornění  
•  gravitační síla, gravitační pole  
•  vztah mezi gravitační silou a hmotností 
tělesa  
•  tlaková síla, tlak  
•  tření, třecí síla  
Skládání sil  
•  skládání dvou sil působících na těleso – 
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hodnot času, zda jde o pohyb rovnoměrný či 
nerovnoměrný;  
•  experimentálně určit rychlost 
rovnoměrného či průměrnou rychlost 
nerovnoměrného pohybu ze změřené dráhy a 
doby,používat vztah v = s : t, resp. v = s/t pro 
rychlost při řešení problémů a úloh a 
vyjadřovat rychlost při dané jednotce pomocí 
jiné jednotky rychlosti;  
•  vyjádřit grafem závislost dráhy na čase při 
rovnoměrném pohybu a odečítat z něho 
hodnoty dráhy, času nebo rychlosti;  
•  vyjádřit grafem závislost dráhy na čase při 
rovnoměrném pohybu a odečítat z něho 
hodnoty dráhy, času nebo rychlosti;  
•  posoudit v konkrétní situaci, které dva 
objekty na sebe působí;  
•  uvést přibližnou charakteristiku hlavní 
jednotky síly newton (síla, kterou Země 
přitahuje těleso přibližně o hmotnosti 0,1 kg) 
a některé násobky či díly této jednotky, 
vyjadřovat velikost síly při dané jednotce 
jinou jednotkou síly;  
•  znázornit orientovanou úsečkou sílu o 
známé velikosti, směru a působišti a určit z 
orientované úsečky velikost působící síly a 
zapsat výsledek;  
•  charakterizovat gravitační sílu jako 
působení gravitačního pole, které je kolem 
každého tělesa;  
•  používat vztah mezi gravitační silou a 
hmotností (Fg= m . g) při řešení problémů a 
úloh;  
•  pracovat s veličinou g jako charakteristikou 
gravitačního pole (v jeho daném místě) a její 
jednotkou N/kg;  
•  určit pomocí olovnice svislý směr;  
•  charakterizovat tlakovou sílu (síla působící 
kolmo k ploše);  
•  uvést hlavní jednotku tlaku (Pa), některé 
její násobky a díly,vyjádřit tlak při dané 
jednotce jinou jednotkou tlaku a používat 
vztah pro tlak (p =F/S) při řešení problémů a 
úloh;  
•  využívat poznatek o tom, že třecí síla je 
přímo úměrná tlakové síle, souvisí s 
materiálem a drsností styčných ploch ale ne s 
jejich obsahem;  
•  určit graficky i výpočtem výslednici dvou 

stejných i opačných směrů  
•  rovnováha sil působících na těleso  
•  těžiště tělesa a jeho vlastnosti  
•  Newtonovy pohybové zákony  
Síla  
•  jednoduché stroje  
•  páka a její vlastnosti  
•  kladka a její vlastnosti  
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sil působících na těleso ve stejných či 
opačných směrech;  
•  objasnit podstatu prvního pohybového 
zákona (na této úrovni kvantifikace: pokud na 
těleso nepůsobí výsledná síla, zůstává v klidu 
nebo pohybu rovnoměrném přímočarém);  
•  objasnit podstatu druhého pohybového 
zákona (na této úrovni kvantifikace: a) čím 
větší působí na těleso výsledná síla, tím více v 
dané době změní rychlost;  
b) čím je hmotnost tělesa větší, tím je změna 
jeho rychlosti, při působení dané výsledné 
síly a daném čase, menší); 
•  objasnit podstatu třetího pohybového 
zákona (na této úrovni kvantifikace: síly, 
jimiž na sebe působí dvě tělesa, jsou stejně 
velké, ale opačné);  
•  použít pohybové zákony pro objasňování 
běžných situací i při řešení problémů a úloh;  
•  určit rameno síly, je-li dáno působiště síly a 
osa otáčení tělesa;  
•  použít vztah pro moment síly (M=F.r) při 
řešení problémů a úloh a uvést hlavní 
jednotku momentu síly (N.m);  
•  experimentálně určit moment síly ze 
změřené síly a ramene síly;  
•  poznat, zda síly působící na těleso jsou v 
rovnováze;  
•  vyjádřit rovnováhu na páce a pevné kladce 
pomocí sil a momentů sil a využít toho k 
objasňování funkce páky a pevné kladky v 
praxi;  
•  charakterizovat těžiště tělesa jako působiště 
gravitační síly působící na těleso a určit 
experimentálně těžiště tělesa;  
•  využít poznatek, že poloha těžiště v tělese 
závisí na rozložení látky v něm, pro 
objasňování praktických situací objasnit klid 
a pohyb tělesa jako stálost, resp. proměnnost 
jeho polohy vzhledem k jinému tělesu či  
tělesům a z konkrétního příkladu poznat, zda 
těleso je v klidu či pohybu vzhledem k jinému 
tělesu; 
•  změřit dráhu uraženou tělesem a zapsat 
výsledek;  
•  uvést jednotky času (sekunda, minuta, 
hodina, den, rok), vyjádřit čas při dané 
jednotce jinou časovou jednotkou, změřit čas 
(dobu i časový okamžik) a zapsat  
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výsledek; 
•  rozeznat na základě předložených či 
změřených hodnot dráhy a odpovídajících 
hodnot času, zda jde o pohyb rovnoměrný či 
nerovnoměrný;  
•  experimentálně určit rychlost 
rovnoměrného či průměrnou rychlost 
nerovnoměrného pohybu ze změřené dráhy a 
doby,používat vztah v = s : t, resp. v = s/t pro 
rychlost při řešení problémů a úloh a 
vyjadřovat rychlost při dané jednotce pomocí 
jiné jednotky rychlosti;  
•  vyjádřit grafem závislost dráhy na čase při 
rovnoměrném pohybu a odečítat z něho 
hodnoty dráhy, času nebo rychlosti;  
•  vyjádřit grafem závislost dráhy na čase při 
rovnoměrném pohybu a odečítat z něho 
hodnoty dráhy, času nebo rychlosti;  
•  posoudit v konkrétní situaci, které dva 
objekty na sebe působí;  
•  uvést přibližnou charakteristiku hlavní 
jednotky síly newton (síla, kterou Země 
přitahuje těleso přibližně o hmotnosti 0,1 kg) 
a některé násobky či díly této jednotky, 
vyjadřovat velikost síly při dané jednotce 
jinou jednotkou síly;  
•  znázornit orientovanou úsečkou sílu o 
známé velikosti, směru a působišti a určit z 
orientované úsečky velikost působící síly a 
zapsat výsledek;  
•  charakterizovat gravitační sílu jako 
působení gravitačního pole, které je kolem 
každého tělesa;  
•  používat vztah mezi gravitační silou a 
hmotností (Fg= m . g) při řešení problémů a 
úloh;  
•  pracovat s veličinou g jako charakteristikou 
gravitačního pole (v jeho daném místě) a její 
jednotkou N/kg;  
•  určit pomocí olovnice svislý směr;  
•  charakterizovat tlakovou sílu (síla působící 
kolmo k ploše);  
•  uvést hlavní jednotku tlaku (Pa), některé 
její násobky a díly,vyjádřit tlak při dané 
jednotce jinou jednotkou tlaku a používat 
vztah pro tlak (p =F/S) při řešení problémů a 
úloh;  
•  využívat poznatek o tom, že třecí síla je 
přímo úměrná tlakové síle, souvisí s 
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materiálem a drsností styčných ploch ale ne s 
jejich obsahem;  
•  určit graficky i výpočtem výslednici dvou 
sil působících na těleso ve stejných či 
opačných směrech;  
•  objasnit podstatu prvního pohybového 
zákona (na této úrovni kvantifikace: pokud na 
těleso nepůsobí výsledná síla, zůstává v klidu 
nebo pohybu rovnoměrném přímočarém);  
•  objasnit podstatu druhého pohybového 
zákona (na této úrovni kvantifikace: a) čím 
větší působí na těleso výsledná síla, tím více v 
dané době změní rychlost;  
b) čím je hmotnost tělesa větší, tím je změna 
jeho rychlosti, při působení dané výsledné 
síly a daném čase, menší); 
•  objasnit podstatu třetího pohybového 
zákona (na této úrovni kvantifikace: síly, 
jimiž na sebe působí dvě tělesa, jsou stejně 
velké, ale opačné);  
•  použít pohybové zákony pro objasňování 
běžných situací i při řešení problémů a úloh;  
•  určit rameno síly, je-li dáno působiště síly a 
osa otáčení tělesa;  
•  použít vztah pro moment síly (M=F.r) při 
řešení problémů a úloh a uvést hlavní 
jednotku momentu síly (N.m);  
•  experimentálně určit moment síly ze 
změřené síly a ramene síly;  
•  poznat, zda síly působící na těleso jsou v 
rovnováze;  
•  vyjádřit rovnováhu na páce a pevné kladce 
pomocí sil a momentů sil a využít toho k 
objasňování funkce páky a pevné kladky v 
praxi;  
•  charakterizovat těžiště tělesa jako působiště 
gravitační síly působící na těleso a určit 
experimentálně těžiště tělesa;  
•  využít poznatek, že poloha těžiště v tělese 
závisí na rozložení látky v něm, pro 
objasňování praktických situací  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
M (6. ročník): Desetinná čísla, D (6. ročník): Starověké Řecko, Z (6. ročník): Postavení Země 
ve vesmíru, Z (6. ročník): Tvar a pohyby planety Země, Vkz (6. ročník): Můj pracovní den, 
Pč (6. ročník): Využití digitálních technologií 
přesahy z: 
Přv (5. ročník): Člověk, jeho životní podmínky a vztahy k prostředí, M (6. ročník): Desetinná 
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čísla, M (6. ročník): Objem a povrch kvádru a krychle, Z (6. ročník): Postavení Země ve 
vesmíru, Z (6. ročník): Tvar a pohyby planety Země, D (6. ročník): Starověké Řecko, D (6. 
ročník): Starověký Řím, Ch (8. ročník): Voda a vzduch, Ch (8. ročník): Částicové složení 
látek 

7. ROČNÍK - DOTACE: 1+1, POVINNÝ 

KOMPETENCE K UČENÍ  
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  
KOMPETENCE PRACOVNÍ  

MECHANICKÉ VLASTNOSTI KAPALIN A PLYN Ů 

výstupy učivo 

Mechanické vlastnosti kapalin a plynů 
•  objasnit podstatu Pascalova zákona (na této 
úrovni kvantifikace působí-li na hladinu 
klidné kapaliny v nádobě vnější tlaková síla, 
vyvolá v kapalině všude stejný tlak) a 
používat ho při řešení problémů a úloh 
(především těch, které souvisejí s principem 
hydraulického lisu);  
•  charakterizovat hydrostatický tlak jako tlak 
způsobený gravitační silou působící na 
klidnou kapalinu v nádobě a používat vztah p 
= h . q .g pro hydrostatický tlak při řešení 
problémů a úloh;  
•  objasnit vznik vztlakové síly při ponoření 
tělesa do kapaliny či plynu, určit její velikost 
a směr v konkrétních situacích;  
•  objasnit podstatu Archimedova zákona (na 
této úrovni kvantifikace: gravitační síla 
působící na kapalinu vytlačenou tělesem a 
vztlaková síla působící na těleso jsou si co do 
velikosti rovny) a používat ho při řešení 
problémů a úloh;  
•  charakterizovat atmosférický tlak jako tlak 
v atmosféře vyvolaný v ní gravitační silou a 
objasnit podstatu jeho určení pomocí 
Torricelliho pokusu;  
•  změřit atmosférický tlak aneroidem;  
•  z porovnání velikostí gravitační síly a 
vztlakové síly působících na těleso v kapalině 
(či plynu) určit, zda se těleso bude potápět, 
vznášet nebo plovat;  
•  určit ze znalosti tlaku v uzavřené nádobě a 

Tlaková síla  
•  vnitřní struktura kapalin a plynů  
•  působení sil uvnitř kapaliny  
•  hydrostatický tlak  
•  hydrostatický paradox  
•  princip spojených nádob, rozvod vody  
•  Pascalův zákon  
Vztlaková síla  
•  vztlaková síla – Archimédův zákon  
•  podmínky plování, vznášení se a potápění 
těles v kapalině  
Plyny  
•  atmosféra – obal Země  
•  hustota plynů  
•  atmosférický tlak, základy meteorologie  
•  barometry  
•  vztlak v plynu  
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tlaku atmosférického, zda v nádobě je přetlak 
či podtlak;  
•  změřit tlak v uzavřeném prostoru 
manometrem  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (7. ročník): Jazyková výchova, M (7. ročník): Celá čísla, racionální čísla, M (7. ročník): 
Procenta, úroky, M (7. ročník): Čtyřúhelníky, hranoly, Ov (7. ročník): Majetek, vlastnictví, 
hospodaření, Ov (7. ročník): Globální problémy lidstva, ES (7. ročník): Základní podmínky 
života, ES (7. ročník): Vztah člověka k prostředí, Vkz (7. ročník): Řekni mi co jíš 
přesahy z: 
M (6. ročník): Desetinná čísla, M (7. ročník): Zlomky, M (7. ročník): Celá čísla, racionální 
čísla, M (7. ročník): Poměr, přímá a nepřímá úměrnost, M (7. ročník): Procenta, úroky, Čjl (7. 
ročník): Komunikační a slohová výchova, Ch (8. ročník): Částicové složení látek 

SVĚTELNÉ JEVY  

výstupy učivo 

Světelné jevy 
•  charakterizovat zdroj světla jako těleso, jež 
samo vysílá světlo, rozlišit mezi zdrojem 
světla a tělesem pouze světlo odrážejícím a 
charakterizovat bodový a plošný zdroj světla;  
•  charakterizovat optické prostředí čiré, 
průhledné, průsvitné, neprůhledné, stejnorodé 
a nestejnorodé;  
•  objasnit a načrtnout vznik rozbíhavého a 
rovnoběžného svazku paprsků pomocí clony, 
objasnit vznik stínu za tělesem a objasnit a 
načrtnout vznik zatmění Slunce a Měsíce;  
•  uvést, že rychlost světla (jakékoli barvy) je 
konečná největší ve vakuu;  
•  uvést, že opticky hustší (řidší) je to 
prostředí, v němž je rychlost světla menší 
(větší);  
•  charakterizovat zákon odrazu světla 
(odražený a dopadající paprsek leží v jedné 
rovině a úhel odrazu je roven úhlu dopadu) a 
použít ho především při objasňování princip 
zobrazení předmětu rovinným a kulovým 
zrcadlem;  
•  charakterizovat pojem ohniska a ohniskové 
vzdálenosti kulového zrcadla;  
•  charakterizovat (srovnáním úhlu dopadu a 
úhlu lomu paprsku na rozhraní dvou prostředí 
či srovnáním rychlostí světla v těchto 
prostředích) lom světla ke kolmici a od 

Světlo  
•  povaha světla, zdroje světla  
•  vlnová délka světla, kmitočet  
•  šíření světla, optická prostředí, zatmění 
Slunce a Měsíce  
Odraz a lom světla  
•  zrcadla, druhy zrcadel, vlastnosti zobrazení  
•  lom světla  
•  čočky, zobrazení spojkou a rozptylkou  
•  optické přístroje  
•  lidské oko, vady očí  
•  rozklad světla, elektromagnetické spektrum  
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kolmice;  
•  určit ze znalosti úhlu dopadu a úhlu lomu 
paprsku na rozhraní dvou prostředí či znalosti 
rychlostí světla v těchto prostředích, zda 
nastává lom od kolmice či ke kolmici;  
•  použít uvedené znalosti o lomu světla 
hlavně při objasňování principu zobrazení 
předmětu tenkou čočkou (spojkou a 
rozptylkou);  
•  charakterizovat pojem ohniska a ohniskové 
vzdálenosti tenké čočky a ohniskovou 
vzdálenost změřit;  
•  objasnit princip zobrazení lupou a oční 
čočkou;  
•  objasnit krátkozrakost a dalekozrakost oka 
a podstatu jejich odstranění brýlemi;  
•  objasnit lom světla na optickém hranolu a 
objasnit rozklad bílého světla hranolem (bílé 
světlo je tvořeno barevnými složkami a ty se 
na hranolu lámou různě)  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
M (7. ročník): Celá čísla, racionální čísla, Ov (7. ročník): Globální problémy lidstva, Vkz (7. 
ročník): Jak přežít pubertu, Pč (7. ročník): Práce technickými materiály 
přesahy z: 
M (6. ročník): Desetinná čísla, M (6. ročník): Úhel a jeho velikost, Př (6. ročník): 
Mikroskopické pozorování, M (7. ročník): Zlomky, M (7. ročník): Celá čísla, racionální čísla, 
M (7. ročník): Poměr, přímá a nepřímá úměrnost, M (7. ročník): Procenta, úroky, Čjl (7. 
ročník): Komunikační a slohová výchova, VV (7. ročník): Užité práce dekorativní a 
prostorové, VV (7. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí 

8. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

KOMPETENCE K UČENÍ  
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  
KOMPETENCE PRACOVNÍ  

ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY  

výstupy učivo 

Elektromagnetické jevy 
•  ověřit existenci elektrického pole a 
charakterizovat elektrickou sílu jako působení 
elektrického pole na těleso;  

Elektrický náboj  
•  elektrický náboj, podstata, jednotka  
•  elektrická síla a elektrické pole  
•  elektrické napětí, značení, jednotka  
Vodiče a izolanty  
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•  uvést hlavní jednotku elektrického náboj 
(C), některé její díly a vyjadřovat náboj při 
dané jednotce jinou jednotkou náboje;  
•  uvést hlavní jednotku napětí (V), některé 
její díly a násobky, vyjadřovat napětí při dané 
jednotce jinou jednotkou napětí a měřit 
stejnosměrné napětí v elektrickém obvodu 
voltmetrem;  
•  rozlišit pokusně vodič od izolantu;  
•  sestavit jednoduchý i rozvětvený obvod 
podle schematu a nakreslit schéma daného 
reálného elektrického obvodu;  
•  uvést hlavní jednotku elektrického proudu 
(A), některé její díly a násobky,vyjadřovat 
proud při dané jednotce jinou jednotkou 
proudu a měřit stejnosměrný proud v 
elektrickém obvodu ampérmetrem;  
•  obecně charakterizovat elektrický proud 
jako usměrněný pohyb volných nabitých 
částic a objasnit jeho podstatu u kovů 
(usměrněný pohyb volných elektronů) kapalin 
(pohyb iontů),plynů (pohyb volných 
elektronů a iontů), polovodičů (pohyb 
volných elektronů a děr);  
•  objasnit podstatu Ohmova zákona pro kovy 
(na této úrovni kvantifikace: proud 
procházející vodičem je přímo úměrný napětí 
na koncích vodiče) a používat jej při řešení 
problémů a úloh;  
•  uvést hlavní jednotku elektrického odporu 
(W), některé její násobky, vyjadřovat odpor 
při dané jednotce jinou jednotkou 
odporu,používat vztah R = U/I pro odpor 
vodiče při řešení problémů a úloh a určovat 
odpor ze změřeného napětí a proudu;  
•  uvést, že odpor vodiče se zvětšuje se 
zvětšující se délkou a teplotou vodiče, 
zmenšuje se se zvětšujícím obsahem jeho 
průřezu, závisí na materiálu vodiče a využít 
těchto poznatků při řešení problémů a úloh;  
•  objasnit podstatu reostatu a použít ho k 
regulaci proudu;  
•  určit výsledné napětí, proud a odpor vodičů 
spojených za sebou a vedle sebe z 
odpovídajících veličin na jednotlivých 
vodičích;  
•  ověřit existenci magnetického pole v 
daném místě a charakterizovat magnetickou 
sílu jako působení magnetického pole na 

•  druhy materiálů z hlediska elektrických 
vlastností  
•  vodiče a izolanty  
•  elektrický článek  
•  elektrický obvod a jeho hlavní součásti  
Elektrický proud  
•  stejnosměrný el. proud  
•  střídavý elektrický proud, charakteristika  
•  tepelné účinky elektrického proudu  
Ohmův zákon  
•  Ohmův zákon pro kovy  
•  odpor vodiče a jeho jednotka  
•  závislost odporu vodiče na některých 
veličinách  
•  měrný odpor vodiče, vodivost  
•  podstata vedení elektrického proudu v 
kovech  
Výsledné napětí, proud a odpor vodičů  
•  spotřebiče zapojené za sebou – seriově  
•  spotřebiče zapojené vedle sebe - paralelně  
Magnety  
•  rozdělení magnetů – přírodní, umělé  
•  magnetické póly, magnetické pole Země  
•  znázornění magnetického pole – indukční 
čára  
•  cívka s proudem v magnetickém poli  
•  stejnosměrný elektromotor  
•  elektromagnetická indukce  
•  transformátor  
•  jednofázový alternátor  
Podstata vedení elektrického proudu v 
kapalinách a polovodičích 
•  vlastnosti kapalin z hlediska elektrické 
vodivosti  
•  vlastnosti polovodičů, druhy vodivosti  
•  výroba polovodičů  
•  polovodičové součástky  
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těleso;  
•  uvést druhy magnetických pólů (severní a 
jižní) u magnetu a cívky s proudem;  
•  charakterizovat magnetické pole Země;  
•  určit druh daného magnetického pólu u 
konkrétního magnetu či cívky s proudem;  
•  popsat či načrtnou průběh indukčních čar u 
daného magnetu a cívky s proudem a popsat 
stejnorodé a nestejnorodé magnetické pole;  
•  objasnit podstatu složení a funkce 
stejnosměrného elektromotoru;  
•  objasnit podstatu elektromagnetické 
indukce (při vzájemném pohybu cívky a 
magnetického pole vzniká v jejím okolí 
indukované pole elektrické);  
•  charakterizovat střídavý proud (jako proud 
u něhož se, na rozdíl od proudu 
stejnosměrného, mění jeho velikost a směr) a 
princip jeho vzniku (při otáčení závitu ve 
stejnorodém magnetickém poli;  
•  charakterizovat periodu střídavého 
elektrického proudu či napětí (jako dobu,za 
níž se průběh proudu či napětí opakuje);  
•  charakterizovat kmitočet střídavého proudu 
či napětí (jako převrácenou hodnotu periody) 
a uvést jeho jednotku (Hz);  
•  určit kmitočet ze znalosti periody a naopak;  
•  v uvedeném časovém průběhu 
(harmonického) střídavého proudu (napětí) 
vyznačit jeho periodu a libovolnou okamžitou 
hodnotu;  
•  charakterizovat efektivní proud (napětí) 
jako proud (napětí) zjištěný ampérmetrem 
(voltmetrem) určeným pro měření střídavého 
proudu (napětí);  
•  objasnit podstatu stavby a funkce 
transformátoru a užít vztahu mezi počtem 
závitů na jeho cívkách a napětím na nich při 
řešení problémů a úloh;  
•  objasnit podstatu stavby a funkce 
(jednofázového) alternátoru;  
•  objasnit podstatu PN přechodu, podstatu 
stavby a funkce polovodičové diody a zapojit 
ji v závěrném a propustném směru do 
obvodu;  
•  pracovat s voltampérovou charakteristikou 
polovodičové diody (odečítat z ní hodnoty 
napětí či proudu);  
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•  objasnit a dodržovat pravidla bezpečné 
práce s elektrickými zařízeními;  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
M (8. ročník): Základy statistiky, Ch (8. ročník): Vlastnosti látek, Z (8. ročník): Hospodářství 
ČR, Vkz (8. ročník): Výživa jako součást životního stylu, Vkz (8. ročník): Reprodukční 
zdraví a sociální dospívání 
přesahy z: 
M (6. ročník): Desetinná čísla, M (6. ročník): Objem a povrch kvádru a krychle, M (7. 
ročník): Poměr, přímá a nepřímá úměrnost, M (7. ročník): Procenta, úroky, M (8. ročník): 
Druhá mocnina a odmocnina, Pythagorova věta, M (8. ročník): Výrazy, M (8. ročník): 
Lineární rovnice, M (8. ročník): Kruh, kružnice, válec, VV (8. ročník): Užité práce 
dekorativní a prostorové, Čjl (8. ročník): Komunikační a slohová výchova 

9. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

KOMPETENCE K UČENÍ  
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  
KOMPETENCE PRACOVNÍ  

ENERGIE A JEJÍ PŘEMĚNY 

výstupy učivo 

Energie a její přeměny 
•  uvést hlavní jednotku práce (J), resp. výkon 
(W), uvést některé jejich díly a násobky, 
vyjádřit práci, resp. výkon při dané jednotce 
jinou jednotkou a použít vztah W = F . s pro 
práci či vztah P = W/t pro výkon (resp. vztahy 
W = U . I . t, P = U . I pro elektrickou práci a 
elektrický výkon ) při řešení problémů a úloh;  
•  změřit elektrickou práci či výkon;  
•  objasnit souvislost mezi konáním práce a 
pohybovou, resp. polohovou energií tělesa;  
•  co do velikosti porovnat pohybové energie 
tělesa (těles) na základě znalosti jeho (jejich) 
rychlostí či hmotností a využít těchto znalostí 
při řešení problémů a úloh;  
•  užívat vztah Ep = m.g.h pro polohovou 
gravitační energii tělesa při řešení problémů a 
úloh;  
•  určit ze zadané hodnoty vzrůstu (poklesu) 
polohové energie tělesa pokles (vzrůst) jeho 
energie pohybové;  

Vnitřní energie tělesa  
•  vnitřní energie tělesa a její souvislost s 
teplotou  
•  vzájemný vztah mezi teplem a teplotou  
•  změna vnitřní energie konáním práce  
•  tepelná výměna  
Přeměny skupenství látek  
•  tání a tuhnutí krystalických látek  
•  teplota tání, skupenské teplo tání  
•  vypařování a var  
•  teplota varu, kapalnění  
•  souvislost změn vnitřní energie těles a 
jejich částicové stavby se změnami 
skupenství  
Elektrická práce  
•  elektrická práce, výkon  
•  příkon elektrických spotřebičů  
•  výroba elektrické energie, elektrárny, 
přenosová soustava elektrické energie  
Jaderná energie  
•  jaderná energie, jaderné záření  
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•  charakterizovat vnitřní energii tělesa jako 
celkovou polohovou a pohybovou energii 
jeho částic;  
•  porovnat vnitřní energie tělesa (těles) ze 
znalosti teplot tělesa (těles);  
•  charakterizovat možnosti změny vnitřní 
energie a uvést příklady z praxe;  
•  charakterizovat teplo jako změnu vnitřní 
energie při tepelné výměně;  
•  určit přijaté (odevzdané) teplo tělesem (při 
jeho stálém skupenství) ze znalosti hmotnosti 
tělesa, změny jeho teploty a měrné tepelné 
kapacity látky, z níž je těleso;  
•  charakterizovat některé z forem tepelné 
výměny (vedením, tepelným zářením) a uvést 
příklady z praxe;  
•  uvést základní skupenské přeměny ( tání, 
tuhnutí, kapalnění, vypařování) látek, 
charakterizovat souvislost těchto přeměn se 
změnami vnitřní energie a částicové struktury 
látek a využít uvedených znalostí při 
objasňování jevů v přírodě i v každodenní 
praxi;  
•  vyhledat teploty skupenských přeměn v 
tabulkách;  
•  charakterizovat skupenské teplo tání a při 
řešení problémů a úloh využívat poznatku, že 
skupenské teplo tání je přímo úměrné 
hmotnosti tělesa;  
•  charakterizovat hlavní faktory, na nichž 
závisí rychlost vypařování kapaliny (druh 
kapaliny, obsah jejího povrchu a teplota),a 
využít těchto poznatků při řešení problémů a 
úloh;  
•  charakterizovat hlavní faktory, na nichž 
závisí teplota varu kapaliny (druh 
kapaliny,tlak nad povrchem kapaliny) a 
využívat tyto poznatky při řešení problémů a 
úloh;  
•  charakterizovat nasycenost vzduchu vodní 
parou a objasnit na tomto základě jevy 
spojené s kapalněním vodní páry ve vzduchu;  
•  charakterizovat elektrickou energii (jako 
energii elektrického pole  
•  charakterizovat elektrický spotřebič (jako 
zařízení, v němž se elektrická energie mění na 
jiné formy) a tepelný (elektrický) spotřebič 
(elektrická energie se v něm mění hlavně na 
vnitřní energii);  

•  radionuklidy  
•  štěpení jader uranu, řetězová reakce  
•  jaderná elektrárna, reaktor  
•  ekologie výroby elektrické energie  
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•  uvést hlavní složky soustavy výroby a 
přenosu elektrické energie (elektrárna, 
přenosové vedení, transformátory) a jejich 
funkce;  
•  charakterizovat jadernou energii (jako 
energii nuklonů jádra atomu);  
•  charakterizovat radionuklidy a uvést jejich 
rozdělení na přirozené a umělé;  
•  charakterizovat jaderné záření a způsoby 
ochrany před ním;  
•  charakterizovat štěpení jádra atomu jako 
jeho rozpad na více částí;  
•  charakterizovat řetězovou reakci a uvést 
hlavní části jaderné elektrárny (jaderný 
reaktor, primární a sekundární okruh);  
•  charakterizovat nepříznivé vlivy výroby 
elektrické energie v tepelných elektrárnách na 
životní prostředí (znečišťování ovzduší, vody 
ap.)  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (9. ročník): Jazyková výchova, M (9. ročník): Soustavy lineárních rovnic se dvěma 
neznámými, D (9. ročník): Československo a svět v době světových válek, D (9. ročník): 
Československo a svět ve 2. polovině 20. století, Ov (9. ročník): Člověk a pracovní činnosti, 
Ov (9. ročník): Etická výchova - životní perspektivy, Ch (9. ročník): Přírodní látky, Př (9. 
ročník): Vznik a vývoj Země, Z (9. ročník): Společenské, sídelní a hospodářské poměry 
současného světa, Z (9. ročník): Globální problémy současného světa 
přesahy z: 
Přv (5. ročník): Člověk, jeho životní podmínky a vztahy k prostředí, M (6. ročník): Desetinná 
čísla, M (6. ročník): Objem a povrch kvádru a krychle, M (7. ročník): Poměr, přímá a nepřímá 
úměrnost, M (8. ročník): Druhá mocnina a odmocnina, Pythagorova věta, M (8. ročník): 
Výrazy, M (8. ročník): Lineární rovnice, M (8. ročník): Kruh, kružnice, válec, M (9. ročník): 
Lomený výraz, řešení lineárních rovnic s neznámou ve jmenovateli, M (9. ročník): Soustavy 
lineárních rovnic se dvěma neznámými, M (9. ročník): Funkce, M (9. ročník): Podobnost, 
goniometrická funkce sinus a tangens v pravoúhlém trojúhelníku, M (9. ročník): Jehlan, 
kužel, koule, Čjl (9. ročník): Jazyková výchova, Čjl (9. ročník): Komunikační a slohová 
výchova, D (9. ročník): Československo a svět v době světových válek, D (9. ročník): 
Československo a svět ve 2. polovině 20. století, TV (9. ročník): Učební plán, D (9. ročník): 
Dějiny od konce 19. století do 1. světové války, Z (9. ročník): Globální problémy současného 
světa, Ch (9. ročník): Redoxní reakce 

ZVUKOVÉ JEVY  

výstupy učivo 

Zvukové jevy 
•  charakterizovat zdroj zvuku jako chvějící 
se těleso vyvolávající v prostředí sluchem 

Vznik zvuku  
•  podstata vzniku zvuku, zdroje zvuku  
•  šíření zvuku v různých prostředích  
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vnímatelný rozruch (zvuk);  
•  charakterizovat šíření zvuku v prostředí 
jako proces zhušťování a zřeďování prostředí, 
spojený s přenosem energie;  
•  uvést, že rychlost zvuku závisí na druhu 
prostředí, v němž se zvuk šíří, a na teplotě 
prostředí a využívat těchto poznatků při řešení 
problémů a úloh;  
•  charakterizovat tón jako zvuk vznikající 
pravidelným chvěním těles a výšku tónu jako 
jeho kmitočet (počet kmitů pravidelně se 
chvějícího tělesa za sekundu);  
•  charakterizovat hlasitost zvuku jako energii 
zvukového rozruchu s ohledem na citlivost 
našeho sluchového ústrojí a uvést, že hlasitost 
zvuku závisí na vzdálenosti našeho ucha od 
zdroje zvuku a na prostředí, v němž se zvuk 
šíří;  
•  charakterizovat hluk jako zvuk vznikající 
nepravidelným chvěním těles a možnosti 
potlačování nadměrného hluku v našem 
životním prostředí;  
•  charakterizovat odraz zvuku jako odraz 
zvukového rozruchu od překážky a objasnit 
vznik ozvěny  

•  rychlost zvuku a její souvislost s druhem a 
teplotou prostředí  
Vlastnosti zvuku  
•  tón, výška, hlasitost zvuku  
•  hluk a jeho negativní vliv na zdraví člověka  
•  odraz zvuku, ozvěna  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (9. ročník): Jazyková výchova, M (9. ročník): Funkce, Ov (9. ročník): Člověk a právo, Ov 
(9. ročník): Člověk a pracovní činnosti, Z (9. ročník): Globální problémy současného světa 
přesahy z: 
M (6. ročník): Desetinná čísla, M (7. ročník): Poměr, přímá a nepřímá úměrnost, M (8. 
ročník): Druhá mocnina a odmocnina, Pythagorova věta, M (8. ročník): Výrazy, M (8. 
ročník): Lineární rovnice, M (8. ročník): Kruh, kružnice, válec, SPP (8. ročník): Voda a 
vzduch , M (9. ročník): Lomený výraz, řešení lineárních rovnic s neznámou ve jmenovateli, 
M (9. ročník): Soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými, M (9. ročník): Funkce, M (9. 
ročník): Podobnost, goniometrická funkce sinus a tangens v pravoúhlém trojúhelníku, M (9. 
ročník): Jehlan, kužel, koule, HV (9. ročník): Hudební nauka a zpěv, HV (9. ročník): Dějiny 
hudby XX. století, Čjl (9. ročník): Jazyková výchova, Čjl (9. ročník): Komunikační a slohová 
výchova, D (9. ročník): Československo a svět v době světových válek, D (9. ročník): 
Československo a svět ve 2. polovině 20. století, D (9. ročník): Dějiny od konce 19. století do 
1. světové války 

VESMÍR  

výstupy učivo 

Vesmír 
•  uvést, že sluneční soustava je tvořena 

Sluneční soustava  
•  sluneční soustava a její složení  
•  základní astronomické pojmy – hvězdný a 
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Sluncem;devíti planetami, které kolem něj 
obíhají pod vlivem jeho gravitačního pole po 
uzavřených křivkách, dále měsíci planet, 
dalšími malými planetkami, meteroidy a 
kometami;  
•  vyhledat základní charakteristiky o Slunci a 
jeho planetách v tabulkách;  
•  orientovat se v mapě hvězdné oblohy a 
využívat ji k orientaci na obloze (vyhledat 
podle ní na obloze význačné nebeské 
objekty);  
•  charakterizovat pojem oběžné doby planety 
a pojmy hvězdného a slunečního dne;  
•  charakterizovat hvězdy jako vesmírná 
plynná tělesa, v nichž je vysoký tlak a teplota 
a která vysílají záření vznikající při slučování 
jader atomů, jež v hvězdách probíhá;  
•  charakterizovat Slunce jako hvězdu;  
•  charakterizovat pojem světelného roku jako 
dráhu, uraženou světlem za rok a používat 
tento pojem při řešení problémů a úloh  

sluneční den, světelný rok  
•  charakteristika pohybu planet ve sluneční 
soustavě  
Orientace na obloze 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (9. ročník): Jazyková výchova, M (9. ročník): Funkce, D (9. ročník): Československo a 
svět ve 2. polovině 20. století, Ov (9. ročník): Nadnárodní společenství, Př (9. ročník): Vznik 
a vývoj Země, Př (9. ročník): Vliv počasí a podnebí na rozvoj organizmů, Z (9. ročník): 
Globální problémy současného světa 
přesahy z: 
M (6. ročník): Desetinná čísla, M (7. ročník): Poměr, přímá a nepřímá úměrnost, M (8. 
ročník): Druhá mocnina a odmocnina, Pythagorova věta, M (8. ročník): Výrazy, M (8. 
ročník): Lineární rovnice, M (8. ročník): Kruh, kružnice, válec, M (9. ročník): Lomený výraz, 
řešení lineárních rovnic s neznámou ve jmenovateli, M (9. ročník): Soustavy lineárních rovnic 
se dvěma neznámými, M (9. ročník): Funkce, M (9. ročník): Podobnost, goniometrická 
funkce sinus a tangens v pravoúhlém trojúhelníku, M (9. ročník): Jehlan, kužel, koule, VV (9. 
ročník): Užité práce dekorativní a prostorové, VV (9. ročník): Výtvarné umění a životní 
prostředí, Čjl (9. ročník): Jazyková výchova, Čjl (9. ročník): Komunikační a slohová výchova, 
D (9. ročník): Československo a svět ve 2. polovině 20. století, VV (9. ročník): Výtvarné 
vyjádření skutečnosti 

4.6.2. Chemie - charakteristika 

Obor svým činnostním a badatelským charakterem umožňuje žákům hlouběji 
porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím si uvědomovat i užitečnost přírodovědných 
poznatků a jejich aplikacích v praktickém životě. Výuku směřujeme k podchycení a rozvíjení 
zájmu o poznávání a základních chemických pojmů a zákonitostí na příkladech směsí, 
chemických látek a jejich reakcí s využíváním jednoduchých chemických pokusů, řešení 
problémů a zdůvodňování správného jednání v praktických situacích. Učiva chemie 
využíváme k rozvíjení odpovědných občanských postojů tím, že vytváříme potřebu objevovat 
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a vysvětlovat chemické jevy, zdůvodňovat vyvozené závěry a získané poznatky využívat v 
praxi. Žáci získávají a upevňují si dovednosti pracovat podle pravidesl bezpečsné práce s 
chemikáliemi a dovednosti poskytnout první pomoc při úrazech způsobených manipulací s 
vybranými chemickými látkami. 

8. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

KOMPETENCE K UČENÍ  
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  
KOMPETENCE OBČANSKÉ 
KOMPETENCE PRACOVNÍ  

ÚVOD DO CHEMIE  

výstupy učivo 

Úvod do chemie 
•  uvede příklady chemického děje a čím se 
zabývá chemie  
•  rozliší fyzikální těleso a látky  
•  rozpozná u běžně známých dějů, zda 
dochází k přeměně látek  
•  uvede příklady chemické výroby v regionu, 
popřípadě v ČR  
•  zhodnotí význam a rizika pro společnost a 
obyvatele v okolí chemických závodů  

•  vymezení chemie  
•  látky a tělesa  
•  chemické děje  
•  chemická výroba  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Př (9. ročník): Mineralogie 

VLASTNOSTI LÁTEK  

výstupy učivo 

Vlastnosti látek 
Žák: 
•  uvede příklady fyzikálních a chemických 
vlastností látek  
•  rozliší známé látky podle jejich různých 
vlastností  
•  popíše společné a rozdílné vlastnosti 
vybraných látek  
•  rozpozná skupenství látek a jejich změny  
•  vyhledá v tabulkách hodnoty hustoty, 
teploty tání, teploty varu u vybraných látek 
(voda, benzín, kuchyňská sůl) a orientuje se v 

•  vlastnosti látek - barva, skupenství, 
rozpustnost ve vodě, kujnost, tepelná a 
elektrická vodivost, hustota  
•  změny skupenství - tání, tuhnutí, 
vypařování, zkapalnění, sublimace  
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jejich hodnotách  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
F (6. ročník): Vlastnosti látek a těles 
přesahy z: 
Vkz (7. ročník): Zdraví a životní prostředí, F (8. ročník): Elektromagnetické jevy, SPP (8. 
ročník): Voda a vzduch , D (8. ročník): Dějiny od konce 18. století do 70. let 19. století, VV 
(8. ročník): Užité práce dekorativní a prostorové, Čjl (8. ročník): Komunikační a slohová 
výchova, Ch (9. ročník): Redoxní reakce 

BEZPEČNOST PŘI EXPERIMENTÁLNÍ ČINNOSTI  

výstupy učivo 

Bezpečnost při experimentální činnosti 
Žák: 
•  uvede hlavní zásady bezpečné práce v 
chemické pracovně  
•  umí poskytnout první pomoc při potřísnění 
nebezpečnou chemikálií  
•  umí přivolat první pomoc  
•  zná hlavní zásady bezpečné práce s 
hořlavinami  
•  uvede příklady nebezpečných chemických 
látek a zásady bezpečné práce s nimi  
•  vysvětlí význam R-vět a S-vět a uvede 
jejich příklady u výrobků, které se běžně 
používají  
•  navrhne a realizuje jednoduchý pokus 
ověřující některé vlastnosti látek a zaznamená 
jeho výsledek  

•  zásady bezpečné práce v laboratoři, učebně  
•  první pomoc při úrazu v laboratoři 
(poleptání, popálení, pořezání)  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Ch (8. ročník): Oxidy, Ch (8. ročník): Halogenidy, Ch (8. ročník): Kyseliny, pH, Ch (8. 
ročník): Hydroxidy, Ch (8. ročník): Neutralizace, soli, Př (8. ročník): Nemoci, úrazy a 
prevence 
přesahy z: 
Vkz (7. ročník): Rizika a závislosti, SPP (8. ročník): Základy práce v laboratoři, Př (8. 
ročník): Nemoci, úrazy a prevence, Vkz (8. ročník): Zaostřeno na zdraví, D (8. ročník): 
Dějiny od konce 18. století do 70. let 19. století 

SMĚSI 

výstupy učivo 

Směsi 
Žák: 

•  různorodé a stejnorodé směsi  
•  složky směsí a jejich rozdělování:  
•  usazování  
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•  rozliší různorodou a stejnorodou směs  
•  rozliší suspenzi, emulzi, pěnu, dým a mlhu 
- uvede příklady z běžného života  
•  uvede příklad pevné, kapalné a plynné 
stejnorodé směsi (roztoku)  
•  umí použít pojmy - složka roztoku, 
rozpouštědlo, rozpouštěná látka, rozpustnost, 
nasycený a nenasycený roztok, 
koncentrovanější a zředěnější  
•  aplikuje poznatky o vlivu teploty, míchání 
a velikosti plošného obsahu povrchu 
rozpouštěné látky na rychlost jejího 
rozpouštění - na běžné životní situace  
•  vypočítá složení roztoku - hmotnostní 
zlomek rozpouštěné látky a připraví roztok o 
požadovaném složení  

Oddělování složek směsi 
Žák: 
•  sestaví jednoduchou filtrační aparaturu a 
provede filtraci  
•  popíše jednoduchou destilační aparaturu a 
vysvětlí princip destilace  
•  vysvětlí princip usazování a krystalizace  
•  uvede příklad chemické výroby založené na 
oddělování složek směsí  
•  uvede příklady z běžného života, kde jsou 
principy oddělování složek směsí běžně 
používány  

Hmotnostní zlomek 
•  umí vypočítat jednoduchý příklad 
procentního složení roztoku  
•  uvede příklady využití z praxe  

Příprava roztoků 
připraví roztok daného složení 
chápe pojem zředěnější a koncentrovanější 
roztok 
popíše vliv výběru látky, teploty 
rozpouštědla, velikosti plošného obsahu 
povrchu rozpouštěné látky na rychlost 
rozpouštění 

•  filtrace  
•  destilace  
•  krystalizace  
•  sublimace  
•  složení roztoků  
•  hmotnostní zlomek  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
F (6. ročník): Vlastnosti látek a těles, SPP (8. ročník): Voda a vzduch  
přesahy z: 
D (8. ročník): Dějiny od konce 18. století do 70. let 19. století, Čjl (8. ročník): Komunikační a 
slohová výchova 
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VODA A VZDUCH  

výstupy učivo 

Voda 
•  rozezná a uvede názvy vody v plynném, 
kapalném a pevném skupenství  
•  zhodnotí význam vody pro život na Zemi, 
vysvětlí koloběh vody  
•  rozliší destilovanou, pitnou, užitkovou a 
odpadní vodu  

Voda a vzduch 
Žák:  
•  charakterizuje kyslík jako nezbytnou složku 
pro hoření  
•  vysvětlí princip hašení, uvede telefonní 
číslo hasičů  
•  zjistí a uvede příklady znečišťování vody a 
vzduchu v přírodě i v domácnosti  
•  uvede příklady zdrojů informací o čistotě 
ovzduší  

•  voda - destilovaná, pitná, odpadní,  
•  výroba pitné vody  
•  čistota vody  
•  vzduch - složení, vlastnosti  
•  čistota ovzduší, ozonová vrstva  
•  kyslík - vlastnosti a význam pro hoření  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
F (6. ročník): Vlastnosti látek a těles, F (6. ročník): Pohyby a vzájemné působení těles, ES (7. 
ročník): Základní podmínky života, ES (7. ročník): Vztah člověka k prostředí, ES (7. ročník): 
Životní styl a TUŽ, SPP (8. ročník): Voda a vzduch  
přesahy z: 
Vkz (7. ročník): Zdraví a životní prostředí, SPP (8. ročník): Voda a vzduch , Ch (8. ročník): 
Chemické prvky a sloučeniny, D (8. ročník): Počátky novověku, D (8. ročník): Dějiny od 2. 
poloviny 17. do konce 18. století, D (8. ročník): Dějiny od konce 18. století do 70. let 19. 
století, VV (8. ročník): Užité práce dekorativní a prostorové, VV (8. ročník): Výtvarné umění 
a životní prostředí 

ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK  

výstupy učivo 

Částicové složení látek 
•  používá pojmy atom a molekula ve 
správných souvislostech  
•  popíše složení atomu a vznik katiotu a 
aniontu z neutrální částice  
•  používá pojem valenční elektron  
•  vysvětlí co udává protonové číslo  

•  atomy - jádro, obal, protony, neutrony, 
elektrony, protonové číslo, valenční 
elektrony, ionty  
•  molekuly - dvouatomové a víceatomové  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
F (6. ročník): Vlastnosti látek a těles, F (6. ročník): Pohyby a vzájemné působení těles, F (7. 
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ročník): Mechanické vlastnosti kapalin a plynů 
přesahy z: 
Ch (8. ročník): Chemické prvky a sloučeniny 

CHEMICKÉ PRVKY A SLOU ČENINY  

výstupy učivo 

Chemické prvky a sloučeniny 
Žák: 
•  používá značky a názvy chemických prvků 
( Ag. Al. Au, Br, C, Ca, Cl, Cu, F, Fe, H, He, 
I, Li, K, Mg, Mn, N, Na, O, P, Pb, Pt, S. Si, 
Zn)  
•  vyhledá v tabulkách názvy prvků s daným 
protonovým číslem, správně protonové číslo 
zapíše ke značce  
•  používá pojmy chemická látka, chemický 
prvek, chemická sloučenina, chemická vazba 
ve správných souvislostech  
•  rozliší chemický vzorec sloučeniny a 
chemickou značku prvku  
•  odvodí složení chemické látky ze vzorce ( 
voda, oxid uhličitý, amoniak, methan)  

Významné kovy a nekovy 
rozpozná vlastnosti kovů - elektrická a 
tepelná vodivost, kujnost a tažnost 
popíše vlastnosti a užití železa, mědi, hliníku, 
zlata a alkalických kovů 
popíše vlastnosti a užití vodíku, kyslíku, 
uhlíku, halogenidů a síry 

•  chemické prvky - vybrané značky a názvy 
chem. prvků (Ag. Al. Au, Br, C, Ca, Cl, Cu, 
F, Fe, H, He, I, Li, K, Mg, Mn, N, Na, O, P, 
Pb, Pt, S. Si, Zn)  
•  kovy - Fe, Al, Zn, Cu, Ag, Au  
•  nekovy - H, O, N, Cl, S, C  
•  polokovy - Si  
•  slitiny - mosaz a bronz  
•  dvouprvkové sloučeniny - voda, methan, 
oxid uhličitý, amoniak -příklady vzorců  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Ch (8. ročník): Voda a vzduch, Ch (8. ročník): Částicové složení látek, SPP (8. ročník): Voda 
a vzduch , SPP (8. ročník): Kyselé deště a skleníkový jev 

CHEMICKÉ ZÁKONY  

výstupy učivo 

Chemické zákony 
•  zná znění periodického zákona a jeho 
aplikaci v periodické soustavě prvků  
•  rozliší periody a skupiny v periodické 
soustavě prvků  
•  vyhledá prvky s podobnými vlastnostmi  
•  zná základní definici zákona zachování 
hmotnosti, umí jej využít pro řešení úloh  

•  periodický zákon a periodická soustava 
prvků  
•  zákon zachování hmotnosti  
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Chemická reakce  
•  rozliší výchozí látky a produkty chemické 
reakce, reaktant, produkt,  
•  provede jednoduché reakce v učebně  
•  tyto reakce zapíše pomocí chemické 
rovnice  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
D (8. ročník): Dějiny od 2. poloviny 17. do konce 18. století 
přesahy z: 
M (8. ročník): Výrazy 

CHEMICKÉ REAKCE A JEJICH ZÁPIS  

výstupy učivo 

Chemické zákony 
•  zná znění periodického zákona a jeho 
aplikaci v periodické soustavě prvků  
•  rozliší periody a skupiny v periodické 
soustavě prvků  
•  vyhledá prvky s podobnými vlastnostmi  
•  zná základní definici zákona zachování 
hmotnosti, umí jej využít pro řešení úloh  

Chemická reakce  
•  rozliší výchozí látky a produkty chemické 
reakce, reaktant, produkt,  
•  provede jednoduché reakce v učebně  
•  tyto reakce zapíše pomocí chemické 
rovnice  

Zápis chemické reakce 
•  přečte zápis chemické rovnice s užitím 
názvů chemických látek  
•  vyřeší jednoduché úkoly s využitím veličin 
- látkové množství, molární hmotnost, 
hmotnost, objem, hustota, a chemických 
rovnic  

•  chemický děj, reaktanty, produkty  
•  zápis jednoduché chemické rovnice 
(aplikace zákona zach. hmotnosti)  
•  látkové množství  
•  molární hmotnost  

pokrytí průřezových témat 

přesahy z: 
Př (6. ročník): Fotosyntéza a dýchání, M (8. ročník): Výrazy, M (8. ročník): Lineární rovnice 

OXIDY  

výstupy učivo 

Oxidy •  oxidy - názvosloví, oxidační číslo  
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•  určí oxidační číslo atomů prvků v oxidech  
•  zapíše z názvů oxidů jejich vzorce a naopak  
•  popíše vlastnosti a užití vybraných oxidů, 
posoudí jejich vliv na ŽP  

•  vlastnosti a použití vybraných prakticky 
významných oxidů - uhličitý, uhelnatý, 
siřičitý, křemičitý, vápenatý  

pokrytí průřezových témat 

přesahy z: 
Př (6. ročník): Fotosyntéza a dýchání, SPP (8. ročník): Voda a vzduch , Ch (8. ročník): 
Bezpečnost při experimentální činnosti, Ch (9. ročník): Redoxní reakce 

HALOGENIDY  

výstupy učivo 

Halogenidy 
•  určí oxidační číslo atomů prvků v 
halogenidech  
•  zapíše z názvů halogenidů jejich vzorce a 
naopak  
•  popíše vlastnosti a užití chloridu sodného  

•  názvosloví halogenidů  
•  chloridy - chlorid sodný - vlastnosti, užití  
•  bromidy, jodidy a fluoridy  
•  ionty  

pokrytí průřezových témat 

přesahy z: 
SPP (8. ročník): Voda a vzduch , Ch (8. ročník): Bezpečnost při experimentální činnosti 

KYSELINY , PH 

výstupy učivo 

Kyseliny, pH 
•  popíše vlastnosti a použití vybraných 
kyselin  
•  vysvětlí bezpečné ředění kyselin  
•  zná první pomoc při zasažení lidského těla 
těmito látkami  
•  zapíše z názvů kyselin jejich vzorce a 
naopak  
•  rozliší kyselé a zásadité roztoky pomocí 
indikátoru pH, změří pH  
•  vysvětlí vznik kyselých děšťů, zhodnotí 
vliv na ŽP, navrhne opatření, kterými se vliv 
dá omezit  

•  kyseliny - chlorovodíková, sírová a dusičná  
•  názvosloví kyselin  
•  pH a jeho indikátory  
•  kyselé deště  
•  první pomoc při zasažení kyselinou  

pokrytí průřezových témat 

přesahy z: 
Ch (8. ročník): Bezpečnost při experimentální činnosti 

HYDROXIDY  
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výstupy učivo 

Hydroxidy 
•  popíše vlastnosti vybraných hydroxidů, 
jejich bezpečné rozpouštění a první pomoc při 
zasažení těla těmito látkami  
•  zapíše z názvů hydroxidů jejich vzorce a 
naopak  
•  posoudí vliv vybraných hydroxidů na ŽP  

•  hydroxid sodný, hydroxid vápenatý  
•  názvosloví hydroxidů  
•  indikátory  
•  první pomoc při zasažení hydroxidem  

pokrytí průřezových témat 

přesahy z: 
Ch (8. ročník): Bezpečnost při experimentální činnosti 

NEUTRALIZACE , SOLI 

výstupy učivo 

Neutralizace, soli 
•  provede neutralizaci velmi zředěných 
roztoků kyselin a hydroxidů, zapíše chemické 
rovnice těchto reakcí  
•  zdůvodní první pomoc při poleptání 
kyselinou nebo zásadou  
•  rozliší, které látky patří mezi soli  
•  zapíše z názvů vybraných solí jejich vzorce 
a naopak  
•  uvede příklady uplatnění solí v běžném 
životě  
•  vysvětlí rozdíl mezi měkkou a tvrdou 
vodou  

•  podstata neutralizace  
•  vznik solí  
•  názvy a vzorce vybraných síranů, 
dusičnanů a uhličitanů.  
•  tvrdost vody  
•  první pomoc při zasažení  

pokrytí průřezových témat 

přesahy z: 
SPP (8. ročník): Voda a vzduch , Ch (8. ročník): Bezpečnost při experimentální činnosti 

HOSPODÁŘSKY VÝZNAMNÉ LÁTKY  

výstupy učivo 

Hospodářsky významné látky 
•  uvede význam průmyslových hnojiv a 
posoudí jejich vliv na ŽP  
•  popíše složení, vlastnosti a použití 
nejznámějších stavebních pojiv  

•  průmyslová hnojiva  
•  vápenná malta, beton, sádra  
•  keramika  

pokrytí průřezových témat 

přesahy z: 
Vkz (7. ročník): Zdraví a životní prostředí, Vkz (8. ročník): Zaostřeno na zdraví, D (8. 
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ročník): Dějiny od konce 18. století do 70. let 19. století 

9. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

KOMPETENCE K UČENÍ  
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  
KOMPETENCE PRACOVNÍ  

REDOXNÍ REAKCE  

výstupy učivo 

Redoxní reakce 
•  vysvětlí pojmy oxidace a redukce  
•  rozezná mezi různými chemickými 
reakcemi, která je redoxní  
•  popíše princip výroby železa a oceli, 
zhodnotí jejich význam pro hospodářství  
•  rozliší podstatu galvanických článků a 
elektrolýzy  
•  uvede příklady jejich praktického využití  
•  vysvětlí pojem koroze, uvede příklady 
činitelů ovlivňujících její rychlost a způsoby 
ochrany ocelových výrobků před korozí  

•  oxidace, redukce  
•  výroba železa, oceli  
•  elektrolýza  
•  galvanický článek  
•  koroze  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
F (9. ročník): Energie a její přeměny, Ch (8. ročník): Vlastnosti látek, Ch (8. ročník): Oxidy 
přesahy z: 
M (8. ročník): Výrazy, SPP (8. ročník): Základy práce v laboratoři, Čjl (9. ročník): Jazyková 
výchova, Čjl (9. ročník): Komunikační a slohová výchova 

ENERGIE A CHEMICKÁ REAKCE  

výstupy učivo 

Energie a chemická reakce 
•  rozliší ze známých reakcí, které jsou 
exotermické a které endotermické  
•  posoudí z hlediska energie fotosyntézu a 
dýchání  
•  uvede příklady fosilních a vyrobených 
paliv  
•  posoudí vliv spalování různých druhů paliv 
na ŽP  
•  rozliší obnovitelné a neobnovitelné zdroje 
energie  

•  exotermické a endotemické reakce  
•  paliva fosilní (uhlí, ropa, zemní plyn), 
paliva průmyslově vyráběná  
•  jaderná reakce jako zdroj energie  
•  vyčerpatelné a nevyčerpatelné zdroje 
energie  
•  netradiční zdroje energie  
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•  používá racionálně a bezpečně spotřebiče 
nejen v domácnosti, ale také v chemické 
laboratoři  
(plynové kahany) 
•  rozpozná označení hořlavých látek a uvede 
zásady pro bezpečnou manipulaci s nimi  
•  zná telefonní číslo hasičů, ví jak postupovat 
při vniku požáru, umí poskytnout první 
pomoc při popáleninách  

pokrytí průřezových témat 

přesahy z: 
Př (6. ročník): Fotosyntéza a dýchání, M (8. ročník): Výrazy, M (9. ročník): Funkce, Čjl (9. 
ročník): Jazyková výchova, Čjl (9. ročník): Komunikační a slohová výchova, D (9. ročník): 
Československo a svět v době světových válek, D (9. ročník): Československo a svět ve 2. 
polovině 20. století, D (9. ročník): Dějiny od konce 19. století do 1. světové války 

UHLOVODÍKY  

výstupy učivo 

Uhlovodíky 
•  rozliší anorganické a organické látky  
•  uvede nejjednodušší uhlovodíky, vzorce, 
názvy užití  
•  zná základní rozdělení uhlovodíků podle 
typu vazby  
•  vyhledá a uvede příklady produktů z ropy  
•  vyhledá a uvede příklady ropných havárií a 
zhodnotí jejich vliv na ŽP  

•  charakteristika organických sloučenin  
•  alkany  
•  alkeny  
•  alkyny  
•  areny  
•  průmyslové zpracování ropy  

pokrytí průřezových témat 

přesahy z: 
Př (6. ročník): Jednobuněčné organizmy, Čjl (9. ročník): Jazyková výchova, Čjl (9. ročník): 
Komunikační a slohová výchova 

DERIVÁTY UHLOVODÍK Ů 

výstupy učivo 

Deriváty uhlovodíků 
•  rozliší pojmy "deriváty uhlovodíků" a 
"uhlovodíky"  
•  rozliší uhlovodíkový zbytek a 
charakteristickou (funkční) skupina na 
příkladech vzorců známých derivátů  
•  rozliší a zapíše vzorce methanolu, ethanolu, 
fenolu, kyseliny mravenčí, kyseliny octové, 
ethylesteru kyseliny octové formaldehydu a 

•  halogenderiváty  
•  alkoholy, fenoly  
•  aldehydy a ketony  
•  karboxylové kyseliny  
•  esterifikace, estery  
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acetonu, uvede jejich základní vlastnosti a 
příklady užití  
•  uvede výchozí látky a produky esterifikace 
a rozliší esterifikaci od ostatních typů 
chemických reakcí  

pokrytí průřezových témat 

přesahy z: 
Vkz (8. ročník): Volby pro zdravý život, Čjl (9. ročník): Jazyková výchova, Čjl (9. ročník): 
Komunikační a slohová výchova 

PŘÍRODNÍ LÁTKY  

výstupy učivo 

Přírodní látky 
•  orientuje se ve výchozích látkách a 
produktech dýchání a fotosyntézy  
•  uvede podmínky pro průběh fotosyntézy a 
její význam pro život na Zemi  
•  rozliší sacharidy, tuky a bílkoviny a 
vitamíny, uvede příklady zdrojů těchto látek 
pro člověka a posoudí různé potraviny z 
hlediska obecně uznávaných zásad zdravé 
výživy  

•  sacharidy  
•  tuky, mýdlo  
•  bílkoviny  
•  vitamíny  
•  fotosyntéza  

pokrytí průřezových témat 

přesahy z: 
Př (6. ročník): Lišejníky, Př (6. ročník): Mnohobuněčné řasy a houby, Př (6. ročník): 
Fotosyntéza a dýchání, Př (6. ročník): Jednobuněčné organizmy, Vkz (7. ročník): Zdraví a 
životní prostředí, Vkz (7. ročník): Rizika a závislosti, Vkz (8. ročník): Výživa jako součást 
životního stylu, Vkz (8. ročník): Volby pro zdravý život, F (9. ročník): Energie a její 
přeměny, Čjl (9. ročník): Jazyková výchova, Čjl (9. ročník): Komunikační a slohová výchova, 
D (9. ročník): Československo a svět v době světových válek, D (9. ročník): Československo 
a svět ve 2. polovině 20. století, Př (9. ročník): Biotické a abiotické podmínky života, D (9. 
ročník): Dějiny od konce 19. století do 1. světové války, VV (9. ročník): Výtvarné vyjádření 
skutečnosti 

PLASTY A SYNTETICKÁ VLÁKNA  

výstupy učivo 

Plasty a syntetická vlákna 
•  rozliší plasty od dalších látek, uvede 
příklady jejich názvů, vlastností a použití  
•  posoudí vliv používání plastů na ŽP  
•  vyhledá informace v oblasti novinek 
výroby oděvů ze syntetických vláken  
•  rozliší přírodní a syntetická vlákna a uvede 

•  plasty a jejich užití, polymerace  
•  syntetická vlákna  
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výhody a nevýhody jejich použití  

pokrytí průřezových témat 

přesahy z: 
VV (9. ročník): Užité práce dekorativní a prostorové, VV (9. ročník): Výtvarné umění a 
životní prostředí, Čjl (9. ročník): Jazyková výchova, Čjl (9. ročník): Komunikační a slohová 
výchova, D (9. ročník): Československo a svět ve 2. polovině 20. století, VV (9. ročník): 
Výtvarné vyjádření skutečnosti 

CHEMIE A SPOLE ČNOST 

výstupy učivo 

Chemie a společnost 
•  uvede příklady prvotních a druhotných 
surovin pro chemické výroby a zhodnotí je z 
hlediska udržitelného života  
•  zhodnotí ekologický a ekonomický význam 
třídění a recyklace odpadů  
•  zachází bezpečně s běžnými mycími a 
čistícími prostředky, rozpozná označení 
nebezpečných látek a uvede zásady bezpečné 
práce s běžně prodávanými nebezpečnými 
látkami  
•  vysvětlí pojem biotechnologie  
•  uvede příklady otravných látek a způsoby 
ochrany před jejich působením  
•  uvede příklady volně i nezákonně 
prodávaných drog a popíše příklady následků, 
kterým se vystavuje jejich konzument  

•  chemické výrobky a přípravky  
•  léčiva  
•  pesticidy  
•  detergenty  
•  drogy, doping  
•  otravné bojové látky  
•  složky potravy  
•  chemie, recyklace a ŽP  
•  chemický průmysl v ČR  

pokrytí průřezových témat 

přesahy z: 
Př (6. ročník): Jednobuněčné organizmy, Vkz (7. ročník): Rizika a závislosti, Vkz (8. ročník): 
Volby pro zdravý život, Čjl (9. ročník): Jazyková výchova, Čjl (9. ročník): Komunikační a 
slohová výchova, D (9. ročník): Československo a svět v době světových válek, D (9. ročník): 
Československo a svět ve 2. polovině 20. století, D (9. ročník): Dějiny od konce 19. století do 
1. světové války, Z (9. ročník): Globální problémy současného světa 

M IMO ŘÁDNÉ UDÁLOSTI - HAVÁRIE  

výstupy učivo 

Mimořádné události - havárie 
•  uvede příklady nejrozšířenějších 
výbušných, hořlavých a toxických látek a 
způsob jejich označení  
•  uvede a zdůvodní nejúčelnější jednání v 
případě havárie s únikem nebezpečných látek  

•  látky výbušné, hořlavé, toxické a jejich 
označování  
•  zásady chování při úniku nebezpečných 
látek  
•  improvizovaná ochrana při úniku 
nebezpečných látek  
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•  zjistí výrobní podniky v okolí, uvede co 
vyrábějí a posoudí nebezpečí, které z jejich 
činnosti vyplývá  

pokrytí průřezových témat 

přesahy z: 
Čjl (6. ročník): Literární výchova, Vkz (7. ročník): Zdraví a životní prostředí, M (8. ročník): 
Základy statistiky, M (9. ročník): Funkce, M (9. ročník): Základy finanční matematiky, VV 
(9. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, Čjl (9. ročník): Jazyková výchova, Čjl (9. 
ročník): Komunikační a slohová výchova, D (9. ročník): Československo a svět v době 
světových válek, D (9. ročník): Československo a svět ve 2. polovině 20. století, Př (9. 
ročník): Biotické a abiotické podmínky života, Z (9. ročník): Globální problémy současného 
světa 

4.6.3. Přírodopis - charakteristika 

Přírodopis jako vyučovací předmět je založen na funkční integraci poznatků z 
biologických a z dalších přírodovědných oborů. Obsah učiva je vybrán a strukturován tak, aby 
si v průběhu vzdělávání žáci vytvořili ucelenou představu o vztazích mezi živou a neživou 
přírodou, seznámili se s mnohotvárnými formami života na Zemi a naučili se správně chápat 
spjatost člověka a jeho života s přírodou a jejími zákonitostmi. Spojením učení se 
zkušenostmi a dovednostmi získávanými při pozorování a srovnávání součástí přírody při 
provádění vlastních pokusů jsou vytvářeny potřebné předpoklady a podmínky pro to, aby žáci 
v průběhu vzdělávání: 
•  získali přehled o vzniku a vývoji Země a života, o podmíněném přizpůsobování organismů 
vnějším podmínkám a o jejich vzájemných vztazích;  
•  získali základní poznatky o stavbě těl a životě vybraných organismů včetně člověka, o 
nerostech, horninách, vesmíru a Zemi;  
•  uvědomili si důležitost citlivého vztahu k okolnímu prostředí, odpovědnost člověka za 
zachování života na Zemi i svého zdraví a v souvislosti s tím i význam biologických věd;  
•  osvojili si takové poznatky, dovednosti a metody pozorování živé a neživé přírody, jichž by 
mohli využívat jak ve svém dalším vzdělávání, tak ve svém praktickém denním životě.  
K dosažení těchto cílů je třeba, aby (si) žáci: 
•  vytvořili dovednosti pozorovat lupou i mikroskopem, využívat dostupné literatury a ze 
získaných poznatků vyvozovat závěry;  
•  pracovali aktivně s přírodninami, všímali si podmínek jejich existence a respektovali je;  
•  hodnotili kriticky jednání své i jiných lidí ve vztahu k životnímu prostředí jako celku i k 
druhým lidem a naučili se odstraňovat negativní vlivy ohrožující zdravý tělesný i duševní 
vývoj lidí.  

6. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

KOMPETENCE K UČENÍ  
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  
KOMPETENCE PRACOVNÍ  
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ÚVOD DO SYSTÉMU PRÁCE 

výstupy učivo 

Úvod do systému práce 
dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce 
a chování při poznávání živé a neživé přírody 

bezpečnost práce v terénu  
základní pravidla záznamu o pozorování v 
přírodě 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
F (6. ročník): Vlastnosti látek a těles, Př (6. ročník): Mikroskopické pozorování, VV (6. 
ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, Pč (6. ročník): Využití digitálních technologií 

PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ P ŘÍRODY  

výstupy učivo 

Praktické poznávání přírody 
•  aplikuje praktické metody poznávání 
přírody  
•  uvede příklady výskytu organismů v 
určitém prostředí a vztahy mezi nimi - 
vysvětlí podstatu jednoduchých potravních 
řetězců v ekosystému potoka  
•  uvede příklad kladných a záporných vlivů 
člověka na životní prostředí a příklad narušení 
rovnováhy ekosystému  

pozorování lupou a dalekohledem 
sběr přírodnin pro jednoduchou sbírku 
odchyt některých živočichů - pravidla 
bezpečnosti a ochrany přírody 
vzájemné vztahy mezi organizmy, mezi 
organizmy a prostředím - ekosystémy 
přirozené a umělé 
potravní řetězce 
způsob výživy 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Ov (6. ročník): Region, vlast, F (6. ročník): Vlastnosti látek a těles, Př (7. ročník): Opakování 
bezobratlých a nižších rostlin, Z (6. ročník): Mapa, Z (6. ročník): Přírodní složky a oblasti 
Země, ES (7. ročník): Základní podmínky života, VV (6. ročník): Výtvarné vyjádření 
skutečnosti, Vkz (6. ročník): Můj pracovní den, Pč (6. ročník): Využití digitálních technologií 
přesahy z: 
Přv (4. ročník): Praktické poznávání přírody, Přv (5. ročník): Třídění organismů, Ikt (6. 
ročník): Tabulkový procesor MS EXCEL, Ikt (6. ročník): Program POWER POINT, Pč (6. 
ročník): Pěstitelské práce a chovatelství, Čjl (6. ročník): Jazyková výchova, Z (6. ročník): 
Postavení Země ve vesmíru, Z (6. ročník): Tvar a pohyby planety Země, Z (6. ročník): 
Glóbus, Z (6. ročník): Přírodní složky a oblasti Země, Z (6. ročník): Polární oblasti, D (6. 
ročník): Pravěk, D (6. ročník): Starověk, D (6. ročník): Starověké Řecko, D (6. ročník): 
Starověký Řím, Z (6. ročník): Zeměpis světadílů a oceánů, Z (7. ročník): Austrálie a Oceánie, 
Z (7. ročník): Afrika, Z (7. ročník): Amerika, Z (7. ročník): Evropa, Z (8. ročník): Poloha ČR, 
Z (8. ročník): Místní region - Novohradsko 

M IKROSKOPICKÉ POZOROVÁNÍ  

výstupy učivo 

Mikroskopické pozorování •  mikroskop a základy práce s ním  
•  příprava vodního preparátu  
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•  správně používá mikroskop  
•  připraví přírodninu k pozorování  
•  provede jednoduchý nákres pozorované 
skutečnosti  

•  základní nákres pozorovaného objektu  
•  význační biologové - J.E. Purkyně  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
F (7. ročník): Světelné jevy 
přesahy z: 
Př (6. ročník): Buňka, Čjl (6. ročník): Komunikační a slohová výchova, Př (6. ročník): Úvod 
do systému práce, VV (6. ročník): Užité práce dekorativní a prostorové, D (8. ročník): Dějiny 
od konce 18. století do 70. let 19. století 

BUŇKA  

výstupy učivo 

Buňka 
•  popíše základní rozdíl mezi buňkou rostlin, 
živočichů a bakterií a objasní funkci 
základních organel  

Buňka - základní stavební jednotka 
organizmu 
•  buněčné organely rostlinné a živočišné 
buňky  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Př (6. ročník): Mikroskopické pozorování, Př (7. ročník): Opakování bezobratlých a nižších 
rostlin, ES (7. ročník): Základní podmínky života, VV (6. ročník): Výtvarné vyjádření 
skutečnosti, Pč (6. ročník): Využití digitálních technologií 
přesahy z: 
Př (7. ročník): Opakování bezobratlých a nižších rostlin, D (8. ročník): Dějiny od konce 18. 
století do 70. let 19. století 

FOTOSYNTÉZA A DÝCHÁNÍ  

výstupy učivo 

Fotosyntéza a dýchání 
vysvětlí význam slunečního záření pro život 
na Zemi 
vysvětlí rozdíl mezi fotosyntézou a dýcháním 
rozlišuje vybrané organické látky (cukry, 
tuky, bílkoviny) a anorganické látky (voda, 
oxid uhličiný, kyslík, dusík) 

fotosyntéza - základní životní děj rostlin, 
vznik organických látek, Slunce jako zdroj 
energie pro život  
dýchání - základní životní děj rostlin i 
živočichů, využívání organických látek jako 
energetického zdroje 
producenti, konzumenti 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Ch (8. ročník): Chemické reakce a jejich zápis, Ch (8. ročník): Oxidy, Ch (9. ročník): Energie 
a chemická reakce, Ch (9. ročník): Přírodní látky, Z (6. ročník): Přírodní složky a oblasti 
Země, Z (6. ročník): Zeměpis světadílů a oceánů, Z (6. ročník): Polární oblasti, Z (7. ročník): 
Austrálie a Oceánie, Z (7. ročník): Afrika, Z (7. ročník): Amerika, Z (7. ročník): Asie, Z (9. 
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ročník): Globální problémy současného světa, Z (9. ročník): Krajina 
přesahy z: 
Vkz (6. ročník): Jak pečovat o zdraví, Př (7. ročník): Opakování bezobratlých a nižších rostlin 

NEBUNĚČNÉ ORGANIZMY  

výstupy učivo 

Nebuněčné organizmy 
uvede na příkladech z běžného života význam 
virů v přírodě i pro člověka 

Viry  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Př (8. ročník): Nemoci, úrazy a prevence, Př (9. ročník): Vznik a vývoj života na Zemi 
přesahy z: 
Př (7. ročník): Opakování bezobratlých a nižších rostlin, Z (8. ročník): Místní region - 
Novohradsko, D (8. ročník): Dějiny od 2. poloviny 17. do konce 18. století 

JEDNOBUNĚČNÉ ORGANIZMY  

výstupy učivo 

Jednobuněčné organizmy 
•  vysvětlí rozdí mezi buňkou bakterií a 
ostatními organizmy s buňkami s pravým 
jádrem  
•  vysvětlí rozdíl mezi jednobuněčnými 
řasami, houbami a živočichy  
•  vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich 
význam v ekosystémech a místo v potravních 
řetězcích  
uvede na příkladech z běžného života význam 
bakterií a jednobuněčných hub v přírodě i pro 
člověka 

Jednobuněčné organizmy s nepravým jádrem 
- bakterie, sinice (význam a užití bakterií, 
destruenti, součást potravního řetězce 
Jednobuněčné organizmy s pravým buněčným 
jádrem - jednobuněčné řasy(zrněnka a 
zelenivka). 
Jednobuněčné houby(kvasinka pivní), 
význam pro biotechnologie 
Jednobuněční živočichové (trepka velká, 
měňavka). 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Ch (9. ročník): Uhlovodíky, Ch (9. ročník): Přírodní látky, Ch (9. ročník): Chemie a 
společnost, Př (9. ročník): Vznik a vývoj života na Zemi 
přesahy z: 
Přv (5. ročník): Třídění organismů, Z (6. ročník): Zeměpis světadílů a oceánů, Př (7. ročník): 
Opakování bezobratlých a nižších rostlin, Z (8. ročník): Místní region - Novohradsko, D (8. 
ročník): Dějiny od 2. poloviny 17. do konce 18. století 

L IŠEJNÍKY  

výstupy učivo 

Lišejníky trvalá symbioza houby a řasy 
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objasní funkci dvou organismů ve stélce 
lišejníků 
objasní pojem bioindikátor 

•  stélka korovitá, lupenitá a keříčkovitá - 
bioindikátor  
•  průkopnické organizmy  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Ch (9. ročník): Přírodní látky, Př (9. ročník): Biotické a abiotické podmínky života, Z (6. 
ročník): Přírodní složky a oblasti Země, Z (6. ročník): Polární oblasti 
přesahy z: 
Přv (5. ročník): Třídění organismů, Přv (5. ročník): Rozmanitost podmínek života na Zemi, Z 
(6. ročník): Polární oblasti, VV (6. ročník): Užité práce dekorativní a prostorové, Př (7. 
ročník): Opakování bezobratlých a nižších rostlin, Z (8. ročník): Místní region - Novohradsko 

MNOHOBUNĚČNÉ ŘASY A HOUBY  

výstupy učivo 

Mnohobuněčné řasy a houby 
odvodí na základě pozorování přírody 
závislost a přizpůsobení řas podmínkám 
prostředí  
rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté 
houby s plodnicemi a porovná je podle 
charakteristických znaků 
vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich 
význam v ekosystémech a místo v potravních 
řetězcích 

Nižší rostliny - řasy významní producenti ve 
vodních ekosystémech, potravní doplňky, 
krmivo, agar; červené (ruduchy), hnědé 
(chaluhy) a zelené (žabí vlas, šroubatka) 
•  houby vřeckovýtrusné ( plíseň hlavičková, 
štětičkovec; penicilin - Fleming; paličkovice 
nachová, hlízenka ovocná, smrž obecný)  
•  houby stopkovýtrusné ( stavba plodnice, 
výživa, výtrusy, vybrané čeledi - hřibovité, 
muchomůrkovité, holubinkovité, 
pýchavkovité, žampionovité, dřevokazné 
houby, rzi a sněti.  
Pravidla houbaření - ekosystém lesa -
(mykorhiza) symbioza, parazitizmus hub, 
první pomoc při otravách houbami 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Ch (9. ročník): Přírodní látky, Př (9. ročník): Vznik a vývoj života na Zemi, Př (9. ročník): 
Biotické a abiotické podmínky života 
přesahy z: 
Přv (5. ročník): Třídění organismů, Přv (5. ročník): Rozmanitost podmínek života na Zemi, 
VV (6. ročník): Užité práce dekorativní a prostorové, Př (7. ročník): Opakování bezobratlých 
a nižších rostlin, Z (8. ročník): Místní region - Novohradsko 

MNOHOBUNĚČNÍ ŽIVO ČICHOVÉ - BEZOBRATLÍ  

výstupy učivo 

Mnohobuněční živočichové - bezobratlí 
rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje 
je do hlavních taxonomických skupin 

Žahavci 
•  nezmar obecný - stavba těla, význam v 
potravním řetězci  
•  mořští žahavci - ekosystém moře- sasanka, 
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odvodí na základě pozorování základní 
projevy chování živočichů v přírodě, na 
příkladech objasní jejich způsob života a 
přizpůsobení danému prostředí 
zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro 
člověka uplatňuje zásady bezpečného chování 
ve styku se živočichy 

koráli - tvůrci ostrovů, medúzy  
Ploštěnci a hlísti 
•  ploštěnka mléčná  
•  cizopasní ploštěnci a hlísti - tasemnice 
bezbranná, roup dětský  
Měkkýši 
•  plži- stavba těla, ulita, obojetník, hlemýžď 
zahradní, páskovka, slimáček polní, plzák 
lesní, plovatka, bahenka, okružák  
•  mlži- vodní živočichové, vývin 
nepřímý,lastura - škeble rybničná, perlorodka 
říční - ochrana druhů - zákon o ochraně 
přírody  
•  hlavonožci - sépie, chobotnice - mořský 
ekosystém + mořští mlži a plži,  
dokončení ekosystému moře - ostnokožci - 
ježovky, hvězdice 
Kroužkovci 
•  žížala obecná - stavba těla, význam, 
rozmnožování  
•  pijavka koňská(dravá),pijavka lékařská, 
chobotnatka rybí (vnější parazit), nitěnka - 
vodní ekosystém, potravní řetězce  
•  nereidka – moře  
Členovci 
Stavba těla, vývoj a vývin, specifické znaky 
tříd: 
•  pavoukovci (pavouci, sekáči, roztoči, štíři)  
•  korýši (rak, hrotnatka, buchanka)  
•  stonožky, mnohonožky, chvostoskoci  
•  hmyz s proměnou nedokonalou (vážky, 
švábi, saranče, kobylky, strašilky, vši, 
stejnokřídlí, ploštice)  
•  hmyz s proměnou dokonalou ( síťokřídlí, 
blanokřídlí, brouci, motýli, dvoukřídlí, 
chrostíci, blechy)  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Př (9. ročník): Vznik a vývoj života na Zemi, Z (7. ročník): Austrálie a Oceánie, Z (7. ročník): 
Amerika 
přesahy z: 
Přv (5. ročník): Třídění organismů, D (6. ročník): Starověký Řím, Z (6. ročník): Zeměpis 
světadílů a oceánů, Př (7. ročník): Opakování bezobratlých a nižších rostlin, Z (8. ročník): 
Místní region - Novohradsko 
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7. ROČNÍK - DOTACE: 1+1, POVINNÝ 

KOMPETENCE K UČENÍ  
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  
KOMPETENCE PRACOVNÍ  

OPAKOVÁNÍ BEZOBRATLÝCH A NIŽŠÍCH ROSTLIN  

výstupy učivo 

Opakování bezobratlých 
žák zařadí do systému vybrané druhy 
bezobratlých živočichů - nezmar 
hnědý,tasemnice bezbranná, žížala obecná, 
hlemýžď zahradní, škeble rybničná, rak 
bahenní, pavouk křižák, klíště obecné, 
chrobák lesní, včela medonosná, vážka 
ploská, moucha domácí, 
vysvětlí pojem vývin přímý a nepřímý 

•  stélka, fotosyntéza, dýchání, řasy  
•  prvoci, žahavci, ploštěnci, hlísti, 
kroužkovci, měkkýši, členovci - 
charakteristika skupiny, vybrané druhy - 
poznání a zařazení do systému  
•  práce s určovacími klíči, literaturou  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Př (6. ročník): Buňka, Př (6. ročník): Fotosyntéza a dýchání, Př (6. ročník): Nebuněčné 
organizmy, Př (6. ročník): Jednobuněčné organizmy, Př (6. ročník): Lišejníky, Př (6. ročník): 
Mnohobuněčné řasy a houby, Př (6. ročník): Mnohobuněční živočichové - bezobratlí 
přesahy z: 
Přv (5. ročník): Třídění organismů, Př (6. ročník): Praktické poznávání přírody, Př (6. ročník): 
Buňka, Čjl (7. ročník): Jazyková výchova, Čjl (7. ročník): Komunikační a slohová výchova, 
VV (7. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, ES (7. ročník): Základní podmínky života 

STRUNATCI  

výstupy učivo 

Strunatci 
porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci 
jednotlivých orgánů 
rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje 
je do hlavních taxonomických skupin 
odvodí na základě pozorování základní 
projevy chování živočichů v přírodě, na 
příkladech objasní jejich způsob života a 
přizpůsobení danému prostředí 
zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro 
člověka uplatňuje zásady bezpečného chování 
ve styku se živočichy 

•  vývoj, vývin a systém strunatců s důrazem 
na obratlovce  
•  pláštěnci, bezlebeční, rozdělení podkmene 
strunatců do tříd  
•  kruhoústí, paryby, ryby, obojživelníci, 
plazi, ptáci, savci - charakteristika 
jednotlivých taxonomických skupin na 
základě pozorování a porovnávání vybraných 
zástupců jednotlivých tříd  
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pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Z (7. ročník): Austrálie a Oceánie, Z (7. ročník): Afrika, Z (7. ročník): Amerika, Z (7. ročník): 
Asie, Z (7. ročník): Evropa 
přesahy z: 
Přv (5. ročník): Třídění organismů, Přv (5. ročník): Rozmanitost podmínek života na Zemi, Z 
(6. ročník): Zeměpis světadílů a oceánů, Z (6. ročník): Polární oblasti, Čjl (7. ročník): 
Jazyková výchova, Čjl (7. ročník): Komunikační a slohová výchova, D (7. ročník): Středověk 
od 5. do 12. století, D (7. ročník): Středověk od 13. do 15. století, VV (7. ročník): Výtvarné 
vyjádření skutečnosti, VV (7. ročník): Užité práce dekorativní a prostorové, VV (7. ročník): 
Výtvarné umění a životní prostředí, Z (7. ročník): Austrálie a Oceánie, Z (7. ročník): Afrika, 
Z (7. ročník): Amerika, Z (7. ročník): Asie, ES (7. ročník): Základní podmínky života, Z (8. 
ročník): Místní region - Novohradsko, D (8. ročník): Dějiny od 2. poloviny 17. do konce 18. 
století 

OPAKOVÁNÍ NIŽŠŠÍCH ROSTLIN  

výstupy učivo 

 Opakování jednobuněčných a 
mnohobuněčných řas - zrněnka, pláštěnka, 
perloočko, žabí vlas, mořské ruduchy a 
chaluhy. 
Trvalá symbioza řas a houbového vlákna v 
lišejnících. 

pokrytí průřezových témat 

 

VYŠŠÍ ROSTLINY  

výstupy učivo 

Vyšší rostliny 
odvodí na základě pozorování uspořádání 
rostlinného těla od buňky přes pletiva až k 
jednotlivým orgánům 
porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých 
orgánů a uvede praktické příklady jejich 
funkcí a vztahů v rostlině jako celku 
rozlišuje základní systematické skupiny 
rostlin a určuje jejich význačné zástupce 
pomocí klíčů a atlasů 
odvodí na základě pozorování přírody 
závislost a přizpůsobení některých rostlin 
podmínkám prostředí 
vysvětlí princip základních rostlinných 
fyziologických procesů a jejich využití při 
pěstování rostlin 

•  anatomie a morfologie rostlin - stavba a 
význam jednotlivých částí těla vyšších rostlin 
(kořen, stonek, list, květ, semeno, plod)  
•  fyziologie rostlin - základní principy 
fotosyntézy, dýchání, růstu, rozmnožování  
•  systém rostlin - poznávání a zařazování 
daných zástupců běžných druhů mechorostů, 
kapraďorostů (plavuně, přesličky, kapradiny), 
nahosemenných a krytosemenných rostlin 
(jednoděložných a dvouděložných); jejich 
vývoj a využití hospodářsky významných 
zástupců  
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pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Z (7. ročník): Austrálie a Oceánie, Z (7. ročník): Afrika, Z (7. ročník): Amerika, Z (7. ročník): 
Asie, Z (7. ročník): Evropa 
přesahy z: 
Přv (5. ročník): Třídění organismů, Přv (5. ročník): Rozmanitost podmínek života na Zemi, Pč 
(7. ročník): Pěstitelské práce a chovatelství, Čjl (7. ročník): Jazyková výchova, Čjl (7. ročník): 
Komunikační a slohová výchova, D (7. ročník): Středověk od 13. do 15. století, VV (7. 
ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (7. ročník): Užité práce dekorativní a prostorové, 
VV (7. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, Z (7. ročník): Amerika, ES (7. ročník): 
Základní podmínky života, Pč (8. ročník): Pěstitelské práce a chovatelství, Z (8. ročník): 
Místní region - Novohradsko 

OCHRANA ROSTLIN A EKOSYSTÉMY  

výstupy učivo 

Ochrana rostlin a ekosystémy 
rozliší základní projevy a podmínky života, 
orientuje se v daném přehledu vývoje 
organismů 
uvede příklady výskytu organismů v určitém 
prostředí a vztahy mezi nimi 
rozlišuje a uvede příklady systémů organismů 
- populace, společenstva, ekosystémy a 
objasní na základě příkladu základní princip 
existence živých a neživých složek 
ekosystému 
vysvětlí podstatu jednoduchých potravních 
řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí 
jejich význam 
uvede příklady kladných i záporných vlivů 
člověka na životní prostředí a příklady 
narušení rovnováhy ekosystému 

•  význam rostlin a jejich ochrana  
•  organismy a prostředí - vzájemné vztahy 
mezi organismy, mezi organismy a 
prostředím; populace, společenstva, přirozené 
a umělé ekosystémy, potravní řetězce, 
rovnováha v ekosystému  
•  ochrana přírody a životního prostředí - 
globální problémy a jejich řešení, chráněná 
území  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
ES (7. ročník): Ekosystémy, ES (7. ročník): Životní styl a TUŽ 
přesahy z: 
Pč (7. ročník): Pěstitelské práce a chovatelství, VV (7. ročník): Výtvarné umění a životní 
prostředí, ES (7. ročník): Základní podmínky života, Pč (8. ročník): Pěstitelské práce a 
chovatelství, SPP (8. ročník): Bez energie to nejde, Z (8. ročník): Místní region - 
Novohradsko, Z (9. ročník): Globální problémy současného světa 
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8. ROČNÍK - DOTACE: 1+1, POVINNÝ 

KOMPETENCE K UČENÍ  
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  
KOMPETENCE PRACOVNÍ  

OPAKOVÁNÍ ZOOLOGIE A ZÁKLADY ETOLOGIE  

výstupy učivo 

Opakování zoologie a základy etologie 
rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje 
je do hlavních taxonomických skupin 
odvodí na základě pozorování základní 
projevy chování živočichů v přírodě, na 
příkladech objasní jejich způsob života a 
přizpůsobení danému prostředí 
zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro 
člověka uplatňuje zásady bezpečného chování 
ve styku se živočichy 

•  systém živočišné říše  
•  etologie a příklady projevů  
•  ochrana živočichů  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Z (7. ročník): Austrálie a Oceánie, Z (7. ročník): Afrika, Z (7. ročník): Amerika, Z (7. ročník): 
Asie, Z (7. ročník): Evropa 
přesahy z: 
Vkz (6. ročník): Nenechat si ublížit, SPP (8. ročník): Bez energie to nejde, Čjl (8. ročník): 
Komunikační a slohová výchova 

PŮVOD A VÝVOJ ČLOVĚKA  

výstupy učivo 

Původ a vývoj člověka 
orientuje se v základních vývojových 
stupních fylogeneze člověka 

•  základní vývojové stupně fylogeneze 
člověka  
•  výskyt, znaky, projevy  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
D (6. ročník): Pravěk 
přesahy z: 
Přv (5. ročník): Lidské tělo, Z (8. ročník): Obyvatelstvo a sídla ČR, VV (8. ročník): Výtvarné 
vyjádření skutečnosti, VV (8. ročník): Užité práce dekorativní a prostorové, VV (8. ročník): 
Výtvarné umění a životní prostředí, Čjl (8. ročník): Komunikační a slohová výchova 
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BIOLOGIE ČLOVĚKA  

výstupy učivo 

Biologie člověka 
určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a 
orgánových soustav lidského těla, vysvětlí 
jejich vztahy 

•  anatomie a fyziologie orgánových soustav 
(opěrná, pohybová, dýchací, trávicí, 
vylučovací, rozmnožovací, řídící a humorální 
soustavy, smyslová ústrojí)  
•  vyšší nervová činnost  
•  duševní hygiena  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Vkz (8. ročník): Výživa jako součást životního stylu, Vkz (8. ročník): Reprodukční zdraví a 
sociální dospívání, Vkz (8. ročník): Jak si lépe porozumět 
přesahy z: 
Přv (5. ročník): Lidské tělo, Vkz (6. ročník): Co víme o zdraví, Vkz (6. ročník): Jak pečovat o 
zdraví, Vkz (6. ročník): Nenechat si ublížit, Vkz (6. ročník): Riskovat se nevyplácí, Vkz (6. 
ročník): Zdraví na talíři, TV (7. ročník): Učební plán, Vkz (7. ročník): Řekni mi co jíš, Vkz 
(7. ročník): Cesta ke zdraví, Vkz (7. ročník): Zdraví a životní prostředí, Vkz (7. ročník): Jak 
přežít pubertu, Vkz (7. ročník): Pohled do zrcadla a mezilidské vztahy, Vkz (7. ročník): 
Rizika a závislosti, HV (8. ročník): Hlasová výchova, TV (8. ročník): Učební plán, Vkz (8. 
ročník): Zaostřeno na zdraví, Vkz (8. ročník): Zdraví a nemoc, Vkz (8. ročník): Výživa jako 
součást životního stylu, Vkz (8. ročník): Reprodukční zdraví a sociální dospívání, Vkz (8. 
ročník): Dospělost = odpovědnost, VV (8. ročník): Užité práce dekorativní a prostorové, Čjl 
(8. ročník): Komunikační a slohová výchova 

ROZMNOŽOVÁNÍ ČLOVĚKA  

výstupy učivo 

Rozmnožování člověka 
objasní vznik a vývin nového jedince od 
početí až do stáří 

– anatomie a fyziologie rozmnožovací 
soustavy 
•  ontogeneze jedince  
•  problematika plánovaného rodičovství, 
metody antikoncepce  
•  pohlavní choroby  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Vkz (8. ročník): Zaostřeno na zdraví, Vkz (8. ročník): Výživa jako součást životního stylu, 
Vkz (8. ročník): Reprodukční zdraví a sociální dospívání 
přesahy z: 
Přv (5. ročník): Lidské tělo, Přv (5. ročník): Lidský život, Vkz (6. ročník): Dospívání - období 
velkých proměn, Vkz (7. ročník): Jak přežít pubertu, Vkz (7. ročník): Pohled do zrcadla a 
mezilidské vztahy, Ov (8. ročník): Člověk a citový život, Ov (8. ročník): Člověk a rodinný 
život, Vkz (8. ročník): Reprodukční zdraví a sociální dospívání, Vkz (8. ročník): Dospělost = 
odpovědnost 
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NEMOCI , ÚRAZY A PREVENCE  

výstupy učivo 

Nemoci, úrazy a prevence 
rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných 
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a 
léčby 

•  základní příčiny a příznaky chřipky, 
angíny, srdečního selhání  
•  pojmy imunita, očkování, prevence. HIV, 
AIDS,  
•  první pomoc při lehčích zraněních( fixace 
zlomené ruky, podvrtnutého kotníku, ošetření 
odřeného kolene, umí uložit zraněného do - 
stabilizovaná poloha, telefonní číslo na 
záchranného systému, umělé dýchání, masáž 
srdce  
•  zdravý životní styl a zdravá výživa  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Ch (8. ročník): Bezpečnost při experimentální činnosti, TV (8. ročník): Učební plán 
přesahy z: 
Přv (5. ročník): Lidský život, Přv (5. ročník): Návykové látky a zdraví, Přv (5. ročník): Zdraví 
a nemoc, Př (6. ročník): Nebuněčné organizmy, Vkz (6. ročník): Co víme o zdraví, Vkz (6. 
ročník): Jak pečovat o zdraví, Vkz (6. ročník): Nenechat si ublížit, Vkz (6. ročník): Riskovat 
se nevyplácí, Vkz (7. ročník): Cesta ke zdraví, Vkz (7. ročník): Zdraví a životní prostředí, 
Vkz (7. ročník): Pohled do zrcadla a mezilidské vztahy, Vkz (7. ročník): Rizika a závislosti, 
TV (8. ročník): Učební plán, Ch (8. ročník): Bezpečnost při experimentální činnosti, Vkz (8. 
ročník): Zaostřeno na zdraví, Vkz (8. ročník): Zdraví a nemoc, Vkz (8. ročník): Reprodukční 
zdraví a sociální dospívání, Vkz (8. ročník): Dospělost = odpovědnost, Vkz (8. ročník): 
Podpora zdraví - vklad do budoucnosti, D (8. ročník): Počátky novověku, D (8. ročník): 
Dějiny od 2. poloviny 17. do konce 18. století, D (8. ročník): Dějiny od konce 18. století do 
70. let 19. století, Čjl (8. ročník): Komunikační a slohová výchova 

ZÁKLADY GENETIKY  

výstupy učivo 

Základy genetiky 
vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního 
rozmnožování a jeho význam z hlediska 
dědičnosti 
uvede příklady dědičnosti v praktickém životě 
a příklady vlivu prostředí na utváření 
organismů 

J. G. Mendel 
geny, chromozómy, zákony dědičnosti 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
D (8. ročník): Dějiny od konce 18. století do 70. let 19. století 
přesahy z: 
Přv (5. ročník): Lidský život, Ov (6. ročník): Kulturní dědictví, M (7. ročník): Procenta, 
úroky, Vkz (8. ročník): Zaostřeno na zdraví, Vkz (8. ročník): Reprodukční zdraví a sociální 



 263 

dospívání, Vkz (8. ročník): Dospělost = odpovědnost, Vkz (8. ročník): Podpora zdraví - vklad 
do budoucnosti 

9. ROČNÍK - DOTACE: 1+1, POVINNÝ 

KOMPETENCE K UČENÍ  
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  
KOMPETENCE PRACOVNÍ  

VZNIK A VÝVOJ ZEMĚ 

výstupy učivo 

Vznik a vývoj Země 
objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik 
a trvání života 

•  vznik a stavba Země - geosféry  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Z (6. ročník): Postavení Země ve vesmíru, Z (6. ročník): Tvar a pohyby planety Země 
přesahy z: 
Přv (5. ročník): Země ve vesmíru, Z (6. ročník): Postavení Země ve vesmíru, Z (6. ročník): 
Tvar a pohyby planety Země, VV (9. ročník): Užité práce dekorativní a prostorové, VV (9. 
ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, F (9. ročník): Energie a její přeměny, F (9. 
ročník): Vesmír, Čjl (9. ročník): Jazyková výchova, Čjl (9. ročník): Komunikační a slohová 
výchova, VV (9. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti 

M INERALOGIE  

výstupy učivo 

Mineralogie 
rozpozná podle charakteristických vlastností 
vybrané nerosty s použitím určovacích 
pomůcek 

•  nerosty - vznik, vlastnosti, kvalitativní 
třídění  
•  praktický význam a využití zástupců  
•  určování jejich vzorků  
•  principy krystalografie  
•  přehled nerostů - vybrané prvky, 
halogenidy,sulfidy, oxidy, uhličitany a 
křemičitany  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Z (9. ročník): Společenské, sídelní a hospodářské poměry současného světa, Z (9. ročník): 
Globální problémy současného světa 
přesahy z: 
Z (8. ročník): Místní region - Novohradsko, VV (8. ročník): Užité práce dekorativní a 
prostorové, Ch (8. ročník): Úvod do chemie, VV (9. ročník): Užité práce dekorativní a 
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prostorové, VV (9. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, Čjl (9. ročník): Jazyková 
výchova, Čjl (9. ročník): Komunikační a slohová výchova 

GEOLOGIE  

výstupy učivo 

Geologie 
rozpozná podle charakteristických vlastností 
vybrané horniny s použitím určovacích 
pomůcek 
rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších 
geologických dějů, včetně geologického 
oběhu hornin i oběhu vody 
porovná význam půdotvorných činitelů pro 
vznik půdy, rozlišuje hlavní půdní typy a 
půdní druhy v naší přírodě 

•  horniny - vznik, vlastnosti, kvalitativní 
třídění  
•  praktický význam a využití zástupců  
•  určování jejich vzorků  
•  vnější geologické procesy - příčiny a 
důsledky  
•  vnitřní geologické procesy - příčiny a 
důsledky  
•  půdy - složení, vlastnosti a význam půdy 
pro výživu rostlin, její hospodářský význam 
pro společnost, nebezpečí a příklady její 
devastace, možnosti a příklady rekultivace  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Z (9. ročník): Společenské, sídelní a hospodářské poměry současného světa 
přesahy z: 
Z (6. ročník): Tvar a pohyby planety Země, Z (8. ročník): Poloha ČR, SPP (8. ročník): Kyselé 
deště a skleníkový jev, Z (8. ročník): Místní region - Novohradsko, VV (9. ročník): Užité 
práce dekorativní a prostorové, VV (9. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, Čjl (9. 
ročník): Jazyková výchova, Čjl (9. ročník): Komunikační a slohová výchova 

VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA NA ZEMI  

výstupy učivo 

Vznik a vývoj života na Zemi 
objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik 
a trvání života 
rozlišuje jednotlivá geologická období podle 
charakteristických znaků 

•  vývoj zemské kůry a organismů na Zemi - 
geologické změny  
•  vznik života, výskyt typických organismů a 
jejich přizpůsobování prostředí  
•  názory na vznik života  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Z (6. ročník): Postavení Země ve vesmíru, Z (6. ročník): Tvar a pohyby planety Země, Z (6. 
ročník): Přírodní složky a oblasti Země, Z (6. ročník): Zeměpis světadílů a oceánů 
přesahy z: 
Př (6. ročník): Nebuněčné organizmy, Př (6. ročník): Mnohobuněčné řasy a houby, Př (6. 
ročník): Mnohobuněční živočichové - bezobratlí, Př (6. ročník): Jednobuněčné organizmy, Z 
(8. ročník): Poloha ČR, VV (9. ročník): Užité práce dekorativní a prostorové, VV (9. ročník): 
Výtvarné umění a životní prostředí, Čjl (9. ročník): Jazyková výchova, Čjl (9. ročník): 
Komunikační a slohová výchova, VV (9. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti 
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GEOLOGICKÝ VÝVOJ A STAVBA ČR 

výstupy učivo 

Geologický vývoj a stavba ČR 
rozliší hlavní geomorfologické celky na 
území ČR (Český masív, Karpatská soustava) 
- podle stáří a vývoje 

•  geologický vývoj a stavba území ČR - 
Český masiv, Karpaty  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Z (6. ročník): Postavení Země ve vesmíru, Z (6. ročník): Tvar a pohyby planety Země, Z (8. 
ročník): Poloha ČR, Z (8. ročník): Místní region - Novohradsko 
přesahy z: 
Z (6. ročník): Tvar a pohyby planety Země, Z (8. ročník): Poloha ČR, Z (8. ročník): Místní 
region - Novohradsko, Čjl (9. ročník): Jazyková výchova, Čjl (9. ročník): Komunikační a 
slohová výchova 

VLIV POČASÍ A PODNEBÍ NA ROZVOJ ORGANIZM Ů 

výstupy učivo 

Vliv počasí a podnebí na rozvoj organizmů 
uvede na základě pozorování význam vlivu 
podnebí a počasí na rozvoj a udržení života na 
Zemi 

•  podnebí a počasí ve vztahu k životu  
•  opakování geosfér s důrazem na 
hydrosféru, atmosféru a pedosféru  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Z (6. ročník): Přírodní složky a oblasti Země 
přesahy z: 
Přv (5. ročník): Rozmanitost podmínek života na Zemi, Z (6. ročník): Přírodní složky a oblasti 
Země, SPP (8. ročník): Voda a vzduch , VV (9. ročník): Užité práce dekorativní a prostorové, 
F (9. ročník): Vesmír, Pč (9. ročník): Pěstitelské práce a chovatelství, Čjl (9. ročník): 
Jazyková výchova, Čjl (9. ročník): Komunikační a slohová výchova, VV (9. ročník): 
Výtvarné vyjádření skutečnosti 

BIOTICKÉ A ABIOTICKÉ PODMÍNKY ŽIVOTA  

výstupy učivo 

Biotické a abiotické podmínky života 
organizmů 
uvede příklady výskytu organismů v určitém 
prostředí a vztahy mezi nimi 
rozlišuje a uvede příklady systémů organismů 
- populace, společenstva, ekosystémy a 
objasní na základě příkladu základní princip 
existence živých a neživých složek 
ekosystému 
uvede příklady kladných i záporných vlivů 

•  vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a 
jeho význam - výživa, dýchání, růst, 
rozmnožování, vývin, reakce na podněty; 
názory na vznik života  
•  základní struktura života - buňky, pletiva, 
tkáně, orgány, orgánové soustavy, organismy 
jednobuněčné a mnohobuněčné  
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člověka na životní prostředí a příklady 
narušení rovnováhy ekosystému 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Ch (9. ročník): Přírodní látky, Ch (9. ročník): Mimořádné události - havárie, Z (9. ročník): 
Globální problémy současného světa 
přesahy z: 
Přv (5. ročník): Rozmanitost podmínek života na Zemi, Př (6. ročník): Lišejníky, Př (6. 
ročník): Mnohobuněčné řasy a houby, Z (6. ročník): Přírodní složky a oblasti Země, SPP (8. 
ročník): Kyselé deště a skleníkový jev, Čjl (9. ročník): Jazyková výchova, Čjl (9. ročník): 
Komunikační a slohová výchova 

4.6.4. Zeměpis - charakteristika 

Zeměpis obohacuje v návaznosti na prvouku a na vlastivědu celkový vzdělanostní 
rozhled žáků uvedením do hlavních přírodních, hospodářských a sociálních podmínek a 
faktorů života lidí v blízkém území místní krajiny, místní oblasti (regionu), na území České 
republiky, v Evropě a dalších světadílech. Umožňuje žákům orientovat se v současném světě 
a v problémech současného lidstva, uvědomovat si civilizační rizika a perspektivy 
budoucnosti lidstva i vlastní spoluzodpovědnost za kvalitu života na Zemi a vztahů lidí k 
jejich přírodnímu i společenskému prostředí. 

Výuka zeměpisu se zaměřuje především na to, 
•  aby si žáci osvojili základní vědomosti o Zemi jako vesmírném tělese, o krajinné sféře a 
jejích hlavních složkách a aby si uvědomovali význam přírodních podmínek pro existenci 
lidské společnosti;  
•  aby si vytvořili představy o jedinečnostech některých geografických objektů,jevů a procesů 
v krajinné sféře, ale také představy o jejich určitých pravidelnostech, zákonitostech a 
vzájemných podmíněnostech a souvislostech;  
•  aby se naučili orientovat v zeměpise světadílů, ve zvláštnostech života jejich obyvatelstva, 
aby získali informace o významných státech, jejich politickém zřízení, hospodářském a 
kulturním významu;  
•  aby získali ucelený obraz přírodních hospodářských a sociálních poměrů v naší vlasti a v 
jednotlivých jejích oblastech a v souvislosti s tím, aby si uvědomovali postavení naší země v 
Evropě a ve světě, možnosti její prosperity a uplatnění v rozvojových procesech v přítomnosti 
a v blízké budoucnosti.  
Naplnění vzdělávacích cílů předmětu a využití jeho širších formativních možností se stejně 
významně projevuje i tím, 
•  že si žáci osvojují dovednosti samostatně pracovat s různými druhy map, grafy, 
statistickými materiály, vysvětlovat údaje v nich obsažené, orientovat se v současném dění u 
nás i ve světě, spojovat poznatky z výuky s dalšími informacemi, získanými v tisku, 
rozhlasových a televizních relacích, v populárně naučných časopisech a zároveň i používat 
získané vědomosti v praktických situacích;  
•  že se učí posuzovat a srovnávat sociální a hospodářské jevy ve vlastní zemi s obdobnými či 
odlišnými jevy v evropském a celosvětovém měřítku, chápat kulturní i mentální zvláštnosti 
různých lidských ras, národů a kultur, vážit si jejich přínosu pro všelidský myšlenkový, 
mravní i hospodářský rozvoj lidské společnosti, že si uvědomují význam tolerance, 
dorozumění a uplatňování pravidel mezilidského a mezinárodního soužití ve stále více 
propojených světových civilizačních procesech;  
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•  že se u nich vytváří smysl pro jedinečnost a krásu přírodních objektů a jevů i lidských 
výtvorů, že získávají trvalý zájem o poznávání různých zemí a regionů, života, tradic, zvyků a 
zvláštností jejich obyvatel, že se probouzí jejich touha cestovat, poznávat z vlastní zkušenosti 
svou vlast i země v zahraničí jako součást životního způsobu moderního člověka.  

6. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

KOMPETENCE K UČENÍ  
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  
KOMPETENCE OBČANSKÉ 

POSTAVENÍ ZEMĚ VE VESMÍRU  

výstupy učivo 

Postavení Země ve vesmíru 
•  objasní postavení Slunce ve vesmíru a 
popíše planetární systém a tělesa sluneční 
soustavy  
•  charakterizuje polohu, povrch, pohyby 
Měsíce, jednotlivé fáze Měsíce  
•  aplikuje poznatky o vesmíru a o sluneční 
soustavě v pohledu na zemské těleso  
•  orientuje se na hvězdné obloze  
•  ovládá pojmy: planeta, hvězda, planetky, 
měsíce, meteorická tělesa, komety, Galaxie, 
cizí galaxie, Mléčná dráha  

•  vesmír, vznik vesmíru, vývoj poznávání 
vesmíru  
•  Slunce a sluneční soustava  
•  Měsíc  
•  informativní seznámení se školním 
glóbusem a s kosmickým snímkem Země a 
Měsíce  
•  činnost s mapami ve školním atlase světa: 
hvězdná obloha, planeta Země, Sluneční 
soustava  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
F (6. ročník): Pohyby a vzájemné působení těles, Př (6. ročník): Praktické poznávání přírody, 
Př (9. ročník): Vznik a vývoj Země, VV (6. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti 
přesahy z: 
F (6. ročník): Vlastnosti látek a těles, F (6. ročník): Pohyby a vzájemné působení těles, Ikt (6. 
ročník): Internet, D (6. ročník): Starověké Řecko, D (6. ročník): Starověký Řím, VV (6. 
ročník): Užité práce dekorativní a prostorové, VV (6. ročník): Výtvarné umění a životní 
prostředí, Z (9. ročník): Opakování, Př (9. ročník): Vznik a vývoj Země, Př (9. ročník): Vznik 
a vývoj života na Zemi, Př (9. ročník): Geologický vývoj a stavba ČR 

TVAR A POHYBY PLANETY ZEMĚ 

výstupy učivo 

Tvar a pohyby planety Země 
•  používá v praktických příkladech znalosti o 
kulatosti planety Země  
•  orientuje se v přírodě podle Slunce  
•  hodnotí důsledky otáčení Země kolem 

•  Země jako vesmírné těleso  
•  tvar a rozměry Země  
•  pohyby Země  
•  roční období  
•  trvání dne a noci  
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vlastní osy a oběhu Země kolem Slunce pro 
praktický život na Zemi  
•  vysvětlí délku trvání dnů a nocí na Zemi a 
pravidelné střídání ročních období  
•  vysvětlí podstatu polárního dne a noci  
•  dokáže v praxi využít znalosti o jarní a 
podzimní rovnodennosti, zimním a letním 
slunovratu v praxi  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
F (6. ročník): Pohyby a vzájemné působení těles, Př (6. ročník): Praktické poznávání přírody, 
Př (9. ročník): Vznik a vývoj Země, Př (9. ročník): Geologie, Př (9. ročník): Geologický vývoj 
a stavba ČR, VV (6. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti 
přesahy z: 
M (6. ročník): Desetinná čísla, F (6. ročník): Pohyby a vzájemné působení těles, Ikt (6. 
ročník): Internet, D (6. ročník): Starověké Řecko, D (6. ročník): Starověký Řím, VV (6. 
ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (6. ročník): Užité práce dekorativní a prostorové, 
VV (6. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, M (9. ročník): Jehlan, kužel, koule, Z (9. 
ročník): Opakování, Př (9. ročník): Vznik a vývoj Země, Př (9. ročník): Vznik a vývoj života 
na Zemi, Př (9. ročník): Geologický vývoj a stavba ČR 

GLÓBUS 

výstupy učivo 

Glóbus 
•  používá glóbus jako zmenšený a 
zjednodušený model planety Země k 
demonstraci rozmístění oceánů, kontinentů a 
základních tvarů zemského povrchu  
•  používá zeměpisnou síť a s pomocí 
zeměpisných souřadnic určuje na glóbusu i 
mapě polohu jednotlivých lokalit na Zemi  
•  vysvětlí příčiny rozdílného času 
jednotlivých míst na Zemi, pochopí účel 
časových pásem a úlohu hlavního a 180. 
poledníku pro určování času na Zemi  
•  dokáže stanovit místní čas  
•  ovládá pojmy: poledník, místní poledník, 
hlavní poledník, rovnoběžka, zemský rovník, 
zeměpisná síť, nadhlavník, obratníky, polární 
kruh, datová mez  

•  glóbus, měřítko glóbusu  
•  poledníky a rovnoběžky, zeměpisná síť  
•  demonstrace poledníků a rovnoběžek na 
školním glóbusu  
•  určování zeměpisné polohy, zeměpisné 
souřadnice, zeměpisná délka a šířka  
•  určování času a časových pásem na Zemi s 
pomocí školního atlasu světa  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
M (6. ročník): Shrnutí a opakování učiva z 1. - 5. ročníku, Př (6. ročník): Praktické poznávání 
přírody, VV (6. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti 
přesahy z: 
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VV (6. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (6. ročník): Užité práce dekorativní a 
prostorové, VV (6. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, M (9. ročník): Jehlan, kužel, 
koule, Z (9. ročník): Opakování 

MAPA 

výstupy učivo 

Mapa 
•  používá různé druhy plánů a map, umí se 
orientovat, přepočítávat vzdálenosti podle 
různých měřítek  
•  seznámí se se znázorněním výškopisu a 
polohopisu na mapách  
•  prokáže aktivní znalost smluvených 
značek, vrstevnic, výškových kót, nadmořské 
výšky  
•  vyhledá potřebné informace v mapových 
atlasech, orientuje se v jejich obsahu a 
rejstřících  

•  různé druhy plánů, map a jejich měřítko; 
zeměpisné atlasy  
•  obsah map, znázorňování výškopisu a 
polohopisu na mapách, grafika map, barvy, 
vysvětlivky (mapový klíč)  
•  určování zeměpisné polohy na mapách  
•  praktické činnosti s mapami a plány: 
orientace vzhledem ke světovým stranám, 
výpočty skutečných vzdáleností podle měřítka  
•  jednoduché náčrtky a plánky  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
M (6. ročník): Shrnutí a opakování učiva z 1. - 5. ročníku, M (6. ročník): Desetinná čísla, VV 
(6. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti 
přesahy z: 
M (6. ročník): Desetinná čísla, Ikt (6. ročník): Tabulkový procesor MS EXCEL, Ikt (6. 
ročník): Internet, Czj (6. ročník): Skladba, Př (6. ročník): Praktické poznávání přírody, D (6. 
ročník): Úvod do vyučování dějepisu, D (6. ročník): Pravěk, D (6. ročník): Starověké Řecko, 
D (6. ročník): Starověký Řím, Z (9. ročník): Opakování 

PŘÍRODNÍ SLOŽKY A OBLASTI ZEMĚ 

výstupy učivo 

Přírodní složky a oblasti Země 
•  vysvětlí s porozuměním pojem geografická 
(krajinná) sféra jako soubor všech krajin na 
zemském povrchu tvořený přírodou a lidskou 
společností a výsledky její činnosti  
•  určí jednotlivé složky přírodní sféry  
•  orientuje se v objektech, jevech a procesech 
v litosféře, v rozložení prvků litosféry: 
objasní s porozuměním stavbu zemského 
tělesa, dna oceánů, proces zemětřesení a 
sopečné činnosti,vznik pohoří, proces 
zvětrávání, činnost větru a působení 
povrchové tekoucí vody, ledovců a ledu na 
utváření zemského povrchu  
•  orientuje se v objektech, jevech a procesech 

•  geografická (krajinná) sféra  
•  přírodní sféra a její složky  
•  litosféra  
•  atmosféra  
•  hydrosféra  
•  pedosféra  
•  biosféra  
•  přírodní oblasti  
•  okamžité pozorování počasí v místě školy a 
bydliště, výpočet denní průměrné teploty  
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v atmosféře a v rozmístění prvků atmosféry, 
pracuje s porozuměním s pojmy: počasí, 
meteorologické prvky, celkový oběh vzduchu 
v atmosféře, tlak vzduchu, proudění vzduchu, 
podnebí, podnebné pásy na Zemi, vítr, pasáty, 
monzuny, ochrana ovzduší  
•  určí a vyhledá na mapách podnebné pásy 
na Zemi: tropický pás, subtropické pásy, 
mírné pásy, polární pásy  
•  objasní elementárním způsobem planetární 
oběh vzduchu v atmosféře, vytvořit si 
představu o vlivu teploty a tlaku vzduchu na 
proudění vzduchu z oblastí vyššího tlaku do 
oblastí nižšího tlaku vzduchu  
•  orientuje se v objektech, jevech a procesech 
a rozložení prvků v hydrosféře, pracuje s 
porozuměním s pojmy: oceány a moře, 
pohyby mořské vody, voda na pevnině, vodní 
toky, ledovce, podpovrchová voda, prameny, 
bezodtoké oblasti, jezera, bažiny, umělé vodní 
nádrže  
•  vyhledá na mapách světové oceány, 
nejvýznamnější světová moře, řeky, jezera a 
největší přehradní nádrže, nejrozsáhlejší 
pevninské ledovce a bezodtokové oblasti  
•  orientuje se v objektech, jevech a procesech 
a v rozložení prvků pedosféry, používá s 
porozuměním pojmy: složení půdy, půdní 
profil, humus, matečná hornina, typy a 
struktura půd, eroze a úbytek půd, význam a 
ochrana půd  
•  lokalizuje na mapách přibližný rozsah 
nejvýznamnějších půdních typů a 
charakterizuje jejich hospodářské využití  
•  orientuje se v objektech, jevech a procesech 
a v rozložení prvků biosféry v geografických 
šířkových pásmech na Zemi, určuje, 
lokalizuje a s porozuměním charakterizuje 
tato pásma na mapách (tropické lesy, savany, 
pouště a polopouště, stepi a lesostepi, lesy 
mírného pásu, tundra a lesotundra)  
•  objasní uspořádání rostlinstva a živočišstva 
v závislosti na zeměpisné šířce a nadmořské 
výšce v jednotlivých přírodních oblastech 
Země a vlivy člověka na přírodní prostředí  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Př (6. ročník): Praktické poznávání přírody, Př (9. ročník): Vliv počasí a podnebí na rozvoj 
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organizmů, Př (9. ročník): Biotické a abiotické podmínky života, VV (6. ročník): Výtvarné 
vyjádření skutečnosti 
přesahy z: 
F (6. ročník): Vlastnosti látek a těles, Ikt (6. ročník): Program POWER POINT, Čjl (6. 
ročník): Jazyková výchova, Čjl (6. ročník): Komunikační a slohová výchova, Př (6. ročník): 
Praktické poznávání přírody, Př (6. ročník): Fotosyntéza a dýchání, Př (6. ročník): Lišejníky, 
Z (9. ročník): Krajina, Z (9. ročník): Opakování, Z (9. ročník): Politická mapa dnešního světa, 
Př (9. ročník): Vznik a vývoj života na Zemi, Př (9. ročník): Vliv počasí a podnebí na rozvoj 
organizmů 

ZEMĚPIS SVĚTADÍL Ů A OCEÁNŮ 

výstupy učivo 

Zeměpis světadílů a oceánů 
•  vyjmenuje a vyhledá na mapě světa 
jednotlivé světadíly a oceány na Zemi, určí 
jejich zeměpisnou polohu a porovná jejich 
rozlohu  
•  charakterizuje význam a hospodářské 
využití oceánů, stav a problémy životního 
prostředí oceánů  
•  popíše a srovná při interpretaci obecně 
zeměpisných map členitost a typické znaky 
přírodních poměrů jednotlivých oceánů, 
světadílů  

•  poloha, rozloha, členitost a přírodní poměry 
oceánů, světadílů  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Ikt (6. ročník): Internet, Př (6. ročník): Praktické poznávání přírody, Př (6. ročník): 
Jednobuněčné organizmy, Př (6. ročník): Mnohobuněční živočichové - bezobratlí, Př (7. 
ročník): Strunatci, VV (6. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti 
přesahy z: 
Ikt (6. ročník): Internet, Čjl (6. ročník): Jazyková výchova, Čjl (6. ročník): Literární výchova, 
Př (6. ročník): Fotosyntéza a dýchání, Z (9. ročník): Opakování, Z (9. ročník): Politická mapa 
dnešního světa, Př (9. ročník): Vznik a vývoj života na Zemi 

POLÁRNÍ OBLASTI  

výstupy učivo 

Polární oblasti 
•  určí geografickou polohu a vyhledá na 
mapách polární oblasti  
•  uvede význam Arktidy a Antarktidy  
•  seznámí se s globálními problémy, které 
těmto oblastem hrozí  
•  posoudí význam mezinárodní politické a 
vědecké spolupráce při výzkumu a využívání 
polárních oblastí  

•  poloha, rozloha a přírodní poměry 
polárních krajů  
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pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Př (6. ročník): Praktické poznávání přírody, Př (6. ročník): Lišejníky, Př (7. ročník): Strunatci 
přesahy z: 
Čjl (6. ročník): Literární výchova, Př (6. ročník): Fotosyntéza a dýchání, Př (6. ročník): 
Lišejníky, Z (9. ročník): Opakování, Z (9. ročník): Politická mapa dnešního světa 

7. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

KOMPETENCE K UČENÍ  
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  
KOMPETENCE OBČANSKÉ 

AUSTRÁLIE A OCEÁNIE  

výstupy učivo 

Austrálie a Oceánie 
•  charakterizuje polohu, rozlohu, členitost 
pobřeží, povrch, podnebí, vodstvo, 
rostlinstvo, živočišstvo, přírodní zdroje, 
obyvatelstvo, hospodářství, (turistické 
zajímavosti)  
•  s pomocí mapy lokalizuje a přečte 
jednotlivé státy a teritoria Austrálie, určí 
hlavní oblasti a nejvýznamnější státy Oceánie  
•  uvede a vyhledá na mapách nejvýznamnější 
hlavní a ostatní velká města Austrálie a 
Nového Zélandu  

•  poloha, rozloha, členitost pobřeží, povrch, 
podnebí, vodstvo, rostlinstvo, živočišstvo, 
přírodní zdroje, obyvatelstvo, hospodářství, 
(turistické zajímavosti)  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Ikt (6. ročník): Internet, Ov (7. ročník): Globální problémy lidstva, Př (6. ročník): Praktické 
poznávání přírody, Př (7. ročník): Strunatci, ES (7. ročník): Ekosystémy, ES (7. ročník): 
Vztah člověka k prostředí, VV (7. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, Vkz (7. ročník): 
Zdraví a životní prostředí 
přesahy z: 
Př (6. ročník): Fotosyntéza a dýchání, Př (6. ročník): Mnohobuněční živočichové - bezobratlí, 
Čjl (7. ročník): Jazyková výchova, Čjl (7. ročník): Literární výchova, Př (7. ročník): Strunatci, 
Př (7. ročník): Vyšší rostliny, ES (7. ročník): Ekosystémy, VV (7. ročník): Výtvarné vyjádření 
skutečnosti, VV (7. ročník): Užité práce dekorativní a prostorové, VV (7. ročník): Výtvarné 
umění a životní prostředí, SPP (8. ročník): Bez energie to nejde, Př (8. ročník): Opakování 
zoologie a základy etologie, Z (9. ročník): Opakování, Z (9. ročník): Politická mapa dnešního 
světa, Z (9. ročník): Společenské, sídelní a hospodářské poměry současného světa 

AFRIKA  

výstupy učivo 
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Afrika 
•  charakterizuje polohu, rozlohu, členitost 
pobřeží, povrch, podnebí, vodstvo, 
rostlinstvo, živočišstvo, přírodní zdroje, 
obyvatelstvo, hospodářství, (turistické 
zajímavosti)  
•  vyhledá na mapách a charakterizuje 
jednotlivé zeměpisné oblasti Afriky, určí 
nejvýznamnější státy těchto oblastí  

•  poloha, rozloha, členitost pobřeží, povrch, 
podnebí, vodstvo, rostlinstvo, živočišstvo, 
přírodní zdroje, obyvatelstvo, hospodářství, 
(turistické zajímavosti)  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Ikt (6. ročník): Internet, Př (6. ročník): Praktické poznávání přírody, Př (7. ročník): Strunatci, 
ES (7. ročník): Ekosystémy, ES (7. ročník): Vztah člověka k prostředí, VV (7. ročník): 
Výtvarné vyjádření skutečnosti, Vkz (7. ročník): Zdraví a životní prostředí 
přesahy z: 
Př (6. ročník): Fotosyntéza a dýchání, Čjl (7. ročník): Jazyková výchova, Čjl (7. ročník): 
Literární výchova, Př (7. ročník): Strunatci, Př (7. ročník): Vyšší rostliny, ES (7. ročník): 
Ekosystémy, VV (7. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (7. ročník): Užité práce 
dekorativní a prostorové, VV (7. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, SPP (8. ročník): 
Bez energie to nejde, Př (8. ročník): Opakování zoologie a základy etologie, Z (9. ročník): 
Opakování, Z (9. ročník): Politická mapa dnešního světa, Z (9. ročník): Společenské, sídelní a 
hospodářské poměry současného světa 

AMERIKA  

výstupy učivo 

Amerika 
•  charakterizuje polohu, rozlohu, členitost 
pobřeží, povrch, podnebí, vodstvo, 
rostlinstvo, živočišstvo, přírodní zdroje, 
obyvatelstvo, hospodářství, (turistické 
zajímavosti)  
•  vyjmenuje, vyhledá na mapách a 
charakterizuje jednotlivé kulturní a zeměpisné 
oblasti Ameriky  
•  určí, vyhledá na mapách a charakterizuje 
státy Severní Ameriky  
•  uvede a vyhledá na mapách významné 
oblasti koncentrace obyvatelstva, zemědělské 
a průmyslové oblasti Kanady a USA, hlavní 
města a nejvýznamnější města Kanady a USA  
•  vyjmenuje, vyhledá na mapách a 
charakterizuje nejvýznamnější státy Latinské 
Ameriky a Jižní Ameriky  
•  vyhledá na mapách a charakterizuje 
významné oblasti koncentrace obyvatelstva, 
hlavní průmyslové a zemědělské oblasti, určí 

•  poloha, rozloha, členitost pobřeží, povrch, 
podnebí, vodstvo, rostlinstvo, živočišstvo, 
přírodní zdroje, obyvatelstvo, hospodářství, 
(turistické zajímavosti)  
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a vyhledá hlavní a největší města uvedených 
států  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Ikt (6. ročník): Internet, Ov (7. ročník): Globální problémy lidstva, Př (6. ročník): Praktické 
poznávání přírody, Př (7. ročník): Strunatci, Př (7. ročník): Vyšší rostliny, ES (7. ročník): 
Ekosystémy, ES (7. ročník): Vztah člověka k prostředí, VV (7. ročník): Výtvarné vyjádření 
skutečnosti, Vkz (7. ročník): Zdraví a životní prostředí 
přesahy z: 
Př (6. ročník): Fotosyntéza a dýchání, Př (6. ročník): Mnohobuněční živočichové - bezobratlí, 
Czj (7. ročník): Skladba, Čjl (7. ročník): Jazyková výchova, Čjl (7. ročník): Literární výchova, 
Př (7. ročník): Strunatci, Př (7. ročník): Vyšší rostliny, ES (7. ročník): Ekosystémy, VV (7. 
ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (7. ročník): Užité práce dekorativní a prostorové, 
VV (7. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, SPP (8. ročník): Bez energie to nejde, Př 
(8. ročník): Opakování zoologie a základy etologie, Z (9. ročník): Opakování, Z (9. ročník): 
Politická mapa dnešního světa, Z (9. ročník): Společenské, sídelní a hospodářské poměry 
současného světa 

ASIE 

výstupy učivo 

Asie 
•  charakterizuje polohu, rozlohu, členitost 
pobřeží, povrch, podnebí, vodstvo, 
rostlinstvo, živočišstvo, přírodní zdroje, 
obyvatelstvo, hospodářství, (turistické 
zajímavosti)  
•  určí, vyhledá na mapách a charakterizuje 
kulturní a zeměpisné oblasti Asie, jejich 
nejvýznamnější státy, hlavní koncentrace 
obyvatelstva, hospodářské oblasti, určí a 
vyhledá hlavní a nejvýznamnější města  
•  zdůvodní mimořádné hospodářské 
postavení Japonska v asijském regionu, 
charakterizuje hospodářský rozvoj nově 
industrializovaných zemí Jižní a Jihovýchodní 
Asie  
•  posoudí aktuální demografickou, politickou 
a hospodářskou pozici Číny v Asii a ve světě  
•  určí, vyhledá na mapách a charakterizuje 
zeměpisné oblasti Ruska: evropskou oblast, 
asijskou oblast  
•  objasní aktuální politické a hospodářské 
postavení Ruska ve světě  
•  vyhledá na mapách a charakterizuje 
významné oblasti koncentrace obyvatelstva a 
hospodářských aktivit v Rusku, určí a vyhledá 

•  poloha, rozloha, členitost pobřeží, povrch, 
podnebí, vodstvo, rostlinstvo, živočišstvo, 
přírodní zdroje, obyvatelstvo, hospodářství, 
(turistické zajímavosti)  
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hlavní město další významná ruská města  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Ikt (6. ročník): Internet, Ov (7. ročník): Globální problémy lidstva, Př (7. ročník): Strunatci, 
ES (7. ročník): Ekosystémy, ES (7. ročník): Vztah člověka k prostředí, VV (7. ročník): 
Výtvarné vyjádření skutečnosti, Vkz (7. ročník): Zdraví a životní prostředí 
přesahy z: 
Př (6. ročník): Fotosyntéza a dýchání, Čjl (7. ročník): Jazyková výchova, Čjl (7. ročník): 
Literární výchova, Př (7. ročník): Strunatci, Př (7. ročník): Vyšší rostliny, ES (7. ročník): 
Ekosystémy, VV (7. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (7. ročník): Užité práce 
dekorativní a prostorové, VV (7. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, SPP (8. ročník): 
Bez energie to nejde, Př (8. ročník): Opakování zoologie a základy etologie, Z (9. ročník): 
Opakování, Z (9. ročník): Politická mapa dnešního světa, Z (9. ročník): Společenské, sídelní a 
hospodářské poměry současného světa 

EVROPA 

výstupy učivo 

Evropa 
•  charakterizuje polohu, rozlohu, členitost 
pobřeží, povrch, podnebí, vodstvo, 
rostlinstvo, živočišstvo, přírodní zdroje, 
obyvatelstvo, hospodářství, (turistické 
zajímavosti)  
•  popíše zeměpisnou polohu a rozlohu 
Evropy, členitost pobřeží, povrch, podnebí, 
rozložení vodstva, rostlinstva a živočišstva, 
přírodních zdrojů, obyvatelstva a hlavních 
hospodářských aktivit v Evropě  
•  objasní aktuální politické a hospodářské 
rozdělení Evropy  
•  určí a vyhledá na mapách jednotlivé 
zeměpisné a kulturní oblasti Evropy, hlavní 
soustředění obyvatelstva a hospodářství  
•  vyjmenuje, vyhledá na mapách a 
charakterizuje hospodářsky a politicky 
nejvýznamnější státy jednotlivých oblastí 
Evropy, hlavní a největší města těchto států  
•  rozlišuje více zeměpisných podrobností o 
státech Střední Evropy, zejména o sousedních 
státech České republiky  
•  zhodnotí přehledně aktuální stav životního 
prostředí v jednotlivých zeměpisných 
oblastech Evropy a místní rizikové faktory 
ovlivňující životní prostředí  
•  vyhledá na mapách nejvýznamnější oblasti 
rekreace a cestovního ruchu v Evropě, 

•  poloha, rozloha, členitost pobřeží, povrch, 
podnebí, vodstvo, rostlinstvo, živočišstvo, 
přírodní zdroje, obyvatelstvo, hospodářství, 
(turistické zajímavosti)  



 276 

posoudí přírodní a společenské činitele 
cestovního ruchu v těchto územích  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Ikt (6. ročník): Internet, Ov (7. ročník): Globální problémy lidstva, Př (6. ročník): Praktické 
poznávání přírody, ES (7. ročník): Ekosystémy, ES (7. ročník): Vztah člověka k prostředí, VV 
(7. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, Vkz (7. ročník): Zdraví a životní prostředí 
přesahy z: 
Czj (7. ročník): Skladba, Čjl (7. ročník): Jazyková výchova, Čjl (7. ročník): Literární výchova, 
Př (7. ročník): Strunatci, Př (7. ročník): Vyšší rostliny, ES (7. ročník): Ekosystémy, VV (7. 
ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (7. ročník): Užité práce dekorativní a prostorové, 
VV (7. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, Z (8. ročník): Poloha ČR, Z (8. ročník): 
Opakování, SPP (8. ročník): Bez energie to nejde, Př (8. ročník): Opakování zoologie a 
základy etologie, Z (9. ročník): Opakování, Z (9. ročník): Politická mapa dnešního světa, Z (9. 
ročník): Společenské, sídelní a hospodářské poměry současného světa 

8. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

KOMPETENCE K UČENÍ  
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  
KOMPETENCE OBČANSKÉ 

POLOHA ČR 

výstupy učivo 

Poloha ČR 
•  určí polohu České republiky  
•  vyhodnotí relativní geografickou polohu 
České republiky podle různých kritérií  
•  porovná rozlohu České republiky s 
rozlohou vybraných států a s rozlohou 
sousedních států  
•  popíše s pomocí obecně zeměpisných a 
tématických map vznik a vývoj reliéfu, určí a 
vyhledá horopisné celky, charakterizuje 
podnebí, vodstvo, půdy, rostlinstvo, 
živočišstvo  
•  zhodnotí stav životního prostředí, vymezí 
NP a CHKO a pochopí jejich důležitost  

•  Česká republika na mapě Evropy  
•  poloha, rozloha, členitost povrchu  
•  přírodní poměry  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
D (8. ročník): Dějiny od 2. poloviny 17. do konce 18. století, D (8. ročník): Dějiny od konce 
18. století do 70. let 19. století, D (9. ročník): Československo a svět v době světových válek, 
D (9. ročník): Československo a svět ve 2. polovině 20. století, Př (6. ročník): Praktické 
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poznávání přírody, Př (9. ročník): Geologie, Př (9. ročník): Vznik a vývoj života na Zemi, Př 
(9. ročník): Geologický vývoj a stavba ČR, Z (7. ročník): Evropa 
přesahy z: 
Ov (6. ročník): Region, vlast, Z (8. ročník): Opakování, D (8. ročník): Počátky novověku, D 
(8. ročník): Dějiny od 2. poloviny 17. do konce 18. století, D (8. ročník): Dějiny od konce 18. 
století do 70. let 19. století, Z (9. ročník): Opakování, Z (9. ročník): Politická mapa dnešního 
světa, D (9. ročník): Československo a svět ve 2. polovině 20. století, Př (9. ročník): 
Geologický vývoj a stavba ČR 

OBYVATELSTVO A SÍDLA ČR 

výstupy učivo 

Obyvatelstvo a sídla ČR 
•  vyhledá, popíše a zdůvodňuje na mapách 
největší a nejmenší soustředění obyvatelstva v 
České republice  
•  vyhledá na mapách největší a 
nejvýznamnější sídla v České republice a určí 
jejich lokalizační faktory  
•  srovnává ukazatele lidnatosti, rozmístění, 
pohybu a struktuře obyvatelstva České 
republiky se sousedními státy  
•  vyhledá aktuální demografické údaje 
týkající se své obce, zpracovává je, 
vyhodnocuje a pokouší se o prognózu dalšího 
vývoje  

•  rozmístění obyvatelstva a sídelní poměry  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Ov (8. ročník): Stát a právo, Př (8. ročník): Původ a vývoj člověka 
přesahy z: 
Čjl (7. ročník): Jazyková výchova, Z (8. ročník): Opakování, Čjl (8. ročník): Jazyková 
výchova, D (8. ročník): Počátky novověku, D (8. ročník): Dějiny od 2. poloviny 17. do konce 
18. století, D (8. ročník): Dějiny od konce 18. století do 70. let 19. století, Z (9. ročník): 
Opakování, D (9. ročník): Československo a svět v době světových válek, D (9. ročník): 
Československo a svět ve 2. polovině 20. století 

HOSPODÁŘSTVÍ ČR 

výstupy učivo 

Hospodářství ČR 
•  rozlišuje a porovnává předpoklady, 
rozmístění a perspektivu hospodářských 
aktivit v České republice  
•  hospodářství České republiky 
charakterizuje po jednotlivých oblastech: 
průmysl, zemědělství, doprava a spoje, 
služby, cestovní ruch, zahraniční obchod  

•  průmysl, zemědělství, doprava a spoje  
•  služby  
•  cestovní ruch  
•  zahraniční obchod  
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•  zhodnotí postavení své obce v rámci 
hospodářství celé republiky  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Ov (8. ročník): Stát a hospodářství, SPP (8. ročník): Voda a vzduch  
přesahy z: 
Ov (8. ročník): Stát a hospodářství, F (8. ročník): Elektromagnetické jevy, Z (8. ročník): 
Opakování, D (8. ročník): Počátky novověku, D (8. ročník): Dějiny od 2. poloviny 17. do 
konce 18. století, D (8. ročník): Dějiny od konce 18. století do 70. let 19. století, Z (9. ročník): 
Opakování, D (9. ročník): Československo a svět v době světových válek, D (9. ročník): 
Československo a svět ve 2. polovině 20. století 

REGIONY ČR 

výstupy učivo 

Regiony ČR 
•  lokalizuje na mapách jednotlivé regiony a 
administrativní celky v České republice  
•  charakterizuje přírodní podmínky, 
hospodářství, zvláštnosti, kulturní zajímavosti 
jednotlivých regionů a porovnává jejich 
hospodářskou funkci a vyspělost, 
předpoklady pro domácí i zahraniční cestovní 
ruch a rekreaci  

•  regiony a administrativní celky České 
republiky  
•  charakteristika jednotlivých krajů: přírodní 
podmínky, hospodářství, zvláštnosti, 
hospodářská funkce a vyspělost, kulturní a 
turistické zajímavosti  
•  významná města a místa krajů  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Ikt (6. ročník): Internet, Ov (8. ročník): Stát a hospodářství, Pč (8. ročník): Pěstitelské práce a 
chovatelství 
přesahy z: 
Ov (6. ročník): Region, vlast, Z (8. ročník): Opakování, Čjl (8. ročník): Jazyková výchova, Z 
(9. ročník): Opakování 

M ÍSTNÍ REGION - NOVOHRADSKO  

výstupy učivo 

Místní region - Novohradsko 
•  zjistí historii, statistické údaje vztahující se 
k obci  
•  popíše a posoudí regionální zvláštnosti, 
typické znaky přírody, osídlení, hospodářství 
a kultury místního regionu a jejich možné 
perspektivy  
•  používá aktivně turistickou mapu místního 
regionu  

•  poloha, obecná geografie  
•  přírodní poměry (horopis, půdy, vodstvo, 
podnebí, využívání krajiny)  
•  ekosystémy (lesy, louky, rašeliny, vodní 
prostředí)  
•  rostlinstvo, živočišstvo  
•  ochrana přírody a krajiny  
•  lidé a sídla  
•  hospodářství  
•  ochrana přírody a krajiny  
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•  kultura  
•  cestovní ruch  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
D (8. ročník): Počátky novověku, D (8. ročník): Dějiny od 2. poloviny 17. do konce 18. 
století, D (8. ročník): Dějiny od konce 18. století do 70. let 19. století, Ov (6. ročník): Škola, 
obec, Ov (6. ročník): Region, vlast, Ov (6. ročník): Kulturní dědictví, Ov (8. ročník): Stát a 
hospodářství, Př (6. ročník): Praktické poznávání přírody, Př (6. ročník): Nebuněčné 
organizmy, Př (6. ročník): Jednobuněčné organizmy, Př (6. ročník): Lišejníky, Př (6. ročník): 
Mnohobuněčné řasy a houby, Př (6. ročník): Mnohobuněční živočichové - bezobratlí, Př (7. 
ročník): Strunatci, Př (7. ročník): Vyšší rostliny, Př (7. ročník): Ochrana rostlin a ekosystémy, 
Př (9. ročník): Mineralogie, Př (9. ročník): Geologie, Př (9. ročník): Geologický vývoj a 
stavba ČR, ES (7. ročník): Ekosystémy, ES (7. ročník): Vztah člověka k prostředí 
přesahy z: 
Ov (6. ročník): Region, vlast, Z (8. ročník): Opakování, SPP (8. ročník): Bez energie to nejde, 
VV (8. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (8. ročník): Užité práce dekorativní a 
prostorové, VV (8. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, Z (9. ročník): Opakování, Př 
(9. ročník): Geologický vývoj a stavba ČR 

OPAKOVÁNÍ  

výstupy učivo 

Opakování 
•  zopakuje si probírané učivo, systematicky 
si utřídí poznatky a vytvoří si celkový náhled 
na geografické učivo  

•  přehled zeměpisných znalostí týkajících se 
Evropy a České republiky  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Z (7. ročník): Evropa, Z (8. ročník): Poloha ČR, Z (8. ročník): Obyvatelstvo a sídla ČR, Z (8. 
ročník): Hospodářství ČR, Z (8. ročník): Regiony ČR, Z (8. ročník): Místní region - 
Novohradsko 

9. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  
KOMPETENCE OBČANSKÉ 

SPOLEČENSKÉ, SÍDELNÍ A HOSPODÁŘSKÉ POMĚRY SOUČASNÉHO SVĚTA  

výstupy učivo 

Společenské, sídelní a hospodářské poměry 
současného světa 
•  orientuje se v počtu a rozmístění lidí na 
Zemi, v údajích o růstu počtu obyvatel světa, 

•  lidé na Zemi  
•  světové hospodářství  
•  světové zemědělství, rybolov, lesní a vodní 
hospodářství  
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o stěhování a ukazatelích společenského a 
hospodářského pohybu obyvatelstva, o 
existenci a rozmístění lidských ras, národů, 
jazyků a náboženství na Zemi, o charakteru 
funkci a rozmístění lidských sídel, o 
rozmístění nejvýznamnějších městských 
aglomerací a velkoměst světa  
•  charakterizuje úlohu a hlavní odvětví 
světového hospodářství podle sektorů, určí a 
vyhledá na mapách hlavní oblasti světového 
hospodářství  
•  zhodnotí hlavní charakter, funkci a 
rozmístění světového zemědělství, rybolovu, 
lesního a vodního hospodářství  
•  konkretizuje význam, charakter a 
rozmístění světové průmyslové výroby podle 
odvětví, lokalizuje nejvýznamnější 
průmyslové oblasti světa  
•  charakterizuje význam a postavení dopravy 
ve světě, určí hlavní světové dopravní cesty a 
dopravní uzly, druhy dopravy, činitele 
ovlivňující rozvoj dopravy a spojů  
•  posoudí význam sektoru služeb v dnešním 
světě, určit činitele ovlivňující rozmístění 
rekreace a cestovního ruchu ve světě, vyhledá 
na mapách nejvýznamnější oblasti cestovního 
ruchu a rekreace v Evropě a mimo Evropu  
•  zhodnotí význam a hlavní směry světového 
trhu a mezinárodního obchodu pro další 
rozvoj světového hospodářství  

•  světový průmysl  
•  rozmístění dopravy a spojů  
•  služby obyvatelstvu  
•  cestovní ruch  
•  světový trh a mezinárodní obchod  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Ikt (6. ročník): Internet, D (8. ročník): Dějiny od konce 18. století do 70. let 19. století, Ov (7. 
ročník): Člověk a lidská práva, Ov (7. ročník): Globální problémy lidstva, Ov (8. ročník): Stát 
a právo, Ov (8. ročník): Stát a hospodářství, Ov (9. ročník): Člověk a občanský život, Ov (9. 
ročník): Člověk a pracovní činnosti, Ov (9. ročník): Nadnárodní společenství, Z (7. ročník): 
Austrálie a Oceánie, Z (7. ročník): Afrika, Z (7. ročník): Amerika, Z (7. ročník): Asie, Z (7. 
ročník): Evropa, ES (7. ročník): Ekosystémy, Vkz (7. ročník): Zdraví a životní prostředí 
přesahy z: 
Ov (7. ročník): Život ve společnosti, Ov (7. ročník): Globální problémy lidstva, M (7. ročník): 
Procenta, úroky, ES (7. ročník): Lidské aktivity a problémy ŽP, ES (7. ročník): Vztah člověka 
k prostředí, Ov (8. ročník): Stát a hospodářství, M (8. ročník): Základy statistiky, Ov (9. 
ročník): Člověk a občanský život, Ov (9. ročník): Člověk a pracovní činnosti, Ov (9. ročník): 
Nadnárodní společenství, Ov (9. ročník): Etická výchova - životní perspektivy, F (9. ročník): 
Energie a její přeměny, Czj (9. ročník): Skladba, Čjl (9. ročník): Jazyková výchova, Čjl (9. 
ročník): Komunikační a slohová výchova, Z (9. ročník): Opakování, D (9. ročník): 
Československo a svět ve 2. polovině 20. století, Př (9. ročník): Mineralogie, Př (9. ročník): 
Geologie 
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POLITICKÁ MAPA DNEŠNÍHO SV ĚTA  

výstupy učivo 

Politická mapa dnešního světa 
•  uvede orientačně aktuální počet států 
současného světa  
•  uvede příklady kritérií vzájemné odlišnosti 
a podobnosti současných států světa  
•  rozeznává státy světa podle hlediska 
svrchovanosti: nezávislé státy, závislá území  
•  rozlišuje státy světa podle zeměpisné 
polohy: přímořské státy, ostrovní a 
souostrovní státy, vnitrozemské státy  
•  rozeznává orientačně největší a nejmenší 
státy světa podle územní rozlohy  
•  rozlišuje státy světa podle počtu a původu 
obyvatel, uvede orientačně nejlidnatější a 
málo zalidněné státy světa, příklady 
přesídleneckých států  
•  posuzuje státy světa podle průběhu a tvaru 
státních hranic: přírodní státní hranice, umělé 
hranice, přímočaré (geometrické) umělé 
hranice  
•  rozeznává státy světa podle správního 
členění: jednotné (unitární) státy, federativní 
(složené, spolkové) státy  
•  rozlišuje státy světa podle státního zřízení a 
formy vlády: republiky, monarchie, pracuje s 
porozuměním s pojmy: ústava, prezidentský 
typ vlády, parlamentní typ vlády, monarcha, 
monarchistický typ vlády, absolutistická 
monarchie, ústavní (konstituční) monarchie a 
uvádí konkrétní územní příklady k těmto 
pojmům  
•  jmenuje konkrétní územní příklady států s 
demokratickým politickým systémem, států s 
parlamentní demokracií, států s totalitním 
politickým systémem, s diktaturou, s vládou 
jedné politické strany  
•  uvede, vyhledá na mapách a charakterizuje 
příklady států podle stupně rozvoje: 
nejvyspělejší státy světa s tržním 
hospodářstvím, středně rozvinuté státy, málo 
rozvinuté státy - rozvojové státy  
•  uvede příklady nejvýznamnějších 
politických, vojenských a hospodářských 
seskupení a sdružení států světa, 
charakterizuje v elementární podobě cíle, 
zásady a činnost Organizace spojených 

•  společné a odlišné znaky států  
•  státy světa podle svrchovanosti  
•  státy světa podle polohy a územní rozlohy  
•  státy světa podle počtu a původu obyvatel  
•  státy světa podle průběhu a tvaru státních 
hranic  
•  státy světa podle správního členění  
•  státy světa podle státního zřízení a formy 
vlády  
•  státy světa podle politického systému a 
podle politické moci  
•  politická a hospodářská seskupení států 
světa, mezinárodní organizace, OSN  
•  státy světa podle stupně rozvoje  
•  současná ohniska politických, 
národnostních a náboženských konfliktů  
•  nové státy na mapě světa  
•  orientace na fyzickogeografických, 
politických a hospodářských mapách světa  
•  čtení map: konkrétní příklady států světa 
podle uvedených kritérií odlišnosti a 
podobnosti  
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národů (OSN), Evropské unie a 
Severoatlantické aliance (NATO)  
•  objasní pojem neutrální (nestranná) státní 
politika, uvede územní příklady neutrálních 
států  
•  lokalizuje na politické mapě světa aktuální 
příklady politických, národnostních a 
náboženských konfliktů ve světě  
•  určí a vyhledá na politické mapě světa nově 
vzniklé státy, oblasti a regiony, o kterých se 
aktuálně hovoří v souvislostmi s politickými, 
hospodářskými, kulturními a jinými 
významnými událostmi ve světě  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
M (6. ročník): Desetinná čísla, Ikt (6. ročník): Internet, Ov (6. ročník): Region, vlast, Ov (6. 
ročník): Kulturní dědictví, Ov (7. ročník): Člověk a lidská práva, Ov (7. ročník): Globální 
problémy lidstva, Ov (8. ročník): Stát a hospodářství, Ov (9. ročník): Nadnárodní 
společenství, Z (6. ročník): Přírodní složky a oblasti Země, Z (6. ročník): Zeměpis světadílů a 
oceánů, Z (6. ročník): Polární oblasti, Z (7. ročník): Austrálie a Oceánie, Z (7. ročník): Afrika, 
Z (7. ročník): Amerika, Z (7. ročník): Asie, Z (7. ročník): Evropa, Z (8. ročník): Poloha ČR, 
ES (7. ročník): Ekosystémy 
přesahy z: 
Ov (7. ročník): Globální problémy lidstva, ES (7. ročník): Vztah člověka k prostředí, Ov (9. 
ročník): Nadnárodní společenství, Ov (9. ročník): Etická výchova - životní perspektivy, Čjl 
(9. ročník): Jazyková výchova, Čjl (9. ročník): Komunikační a slohová výchova, Z (9. 
ročník): Opakování, D (9. ročník): Československo a svět ve 2. polovině 20. století 

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY SOU ČASNÉHO SVĚTA  

výstupy učivo 

Globální problémy současného světa 
•  vymezí globální problémy, hledá jejich 
příčiny, diskutuje o možných důsledcích a 
hledá řešení  

•  ekologie a zeměpis  
•  světové (globální) ekologické problémy – 
soustavná aktualizace globálních 
ekologických problémů  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Ov (7. ročník): Globální problémy lidstva, F (9. ročník): Energie a její přeměny, Ch (9. 
ročník): Chemie a společnost, Ch (9. ročník): Mimořádné události - havárie, Př (7. ročník): 
Ochrana rostlin a ekosystémy, ES (7. ročník): Základní podmínky života, ES (7. ročník): 
Ekosystémy, ES (7. ročník): Lidské aktivity a problémy ŽP, ES (7. ročník): Vztah člověka k 
prostředí, ES (7. ročník): Životní styl a TUŽ, SPP (8. ročník): Kyselé deště a skleníkový jev, 
SPP (8. ročník): Voda a vzduch , Vkz (7. ročník): Zdraví a životní prostředí 
přesahy z: 
Př (6. ročník): Fotosyntéza a dýchání, Ov (7. ročník): Globální problémy lidstva, ES (7. 
ročník): Lidské aktivity a problémy ŽP, ES (7. ročník): Vztah člověka k prostředí, ES (7. 
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ročník): Životní styl a TUŽ, M (8. ročník): Základy statistiky, SPP (8. ročník): Voda a vzduch 
, SPP (8. ročník): Kyselé deště a skleníkový jev, Ov (9. ročník): Nadnárodní společenství, Ov 
(9. ročník): Etická výchova - životní perspektivy, HV (9. ročník): Hudební nauka a zpěv, HV 
(9. ročník): Dějiny hudby XX. století, VV (9. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, F 
(9. ročník): Energie a její přeměny, F (9. ročník): Zvukové jevy, F (9. ročník): Vesmír, Čjl (9. 
ročník): Jazyková výchova, Čjl (9. ročník): Komunikační a slohová výchova, Z (9. ročník): 
Opakování, D (9. ročník): Československo a svět ve 2. polovině 20. století, Př (9. ročník): 
Mineralogie, Př (9. ročník): Biotické a abiotické podmínky života 

KRAJINA  

výstupy učivo 

Krajina 
•  používá s porozuměním pojem ekologie, 
vyjmenuje příklady hlavních ekologických 
oborů, vysvětlit svými slovy vzájemný vztah 
ekologie a zeměpisu (geografie) při 
spolupráci na výzkumu ekologie krajiny  
•  používá s porozuměním pojmy: 
geografická (krajinná) sféra, přírodní 
(fyzickogeografická) sféra, společenská, 
hospodářská, technická sféra, krajina, přírodní 
krajina, kulturní krajina, přírodní prostředí, 
životní prostředí  
•  určí a pojmenovává jednotlivé složky 
životního prostředí krajiny: neživé (abiotické) 
složky přírodního prostředí, živé (biotické) 
složky přírodního prostředí, přírodní, 
společenské a hospodářské prvky v obytném, 
pracovním a rekreačním prostředí  
•  používá s porozuměním a uvede konkrétní 
příklady pojmů: populace, společenstvo 
(biocenóza), ekotop, ekosystém  
•  slovně vyjádří, že ekosystém je základní 
stavební a funkční jednotka přírody  
•  pojmenuje krajinotvorné činitele a hlavní 
krajinotvorné procesy  
•  určí a uvede konkrétní příklady typů 
kulturních krajin podle stupně přeměny 
lidskou činností  
•  pojmenuje a charakterizuje kulturní krajiny 
z hlediska převažující funkce jejich využití  
•  posoudí, jak společenské a hospodářské 
vlivy lidské společnosti působí dlouhodobě v 
prostoru a v čase na krajinu a životní 
prostředí, uvede kladné a záporné konkrétní 
příklady, zejména v místní krajině a v místní 
oblasti  

•  krajina, základní složky, základní pojmy  
•  typy krajin  
•  společenské a hospodářské vlivy na krajinu 
a životní prostředí  
•  činnosti se statistickými materiály, 
grafickými a mapovými podklady 
zobrazujícími aktuální stav životního 
prostředí  
•  pozorování a zjišťování vlivu 
společenských a hospodářských aktivit na 
krajinu a životní prostředí na příkladě místní 
krajiny  
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•  objasní důsledky těžby nerostných surovin 
na krajinu a životní prostředí, uvede konkrétní 
příklady z vlastní zkušenosti  
•  určí a charakterizuje působení 
průmyslových aktivit na krajinu a životní 
prostředí, uvede konkrétní příklady  
•  zhodnotí vlivy a dopady zemědělské 
výroby a lesnictví na krajinu a životní 
prostředí, uvede konkrétní příklady  
•  objasní vlivy a dopady urbanizace, 
dopravy, cestovního ruchu a rekreačních 
aktivit na krajinu a životní prostředí, uvede 
konkrétní příklady na základě vlastních 
zkušeností a zpráv ze sdělovacích prostředků  
•  zdůvodní, že poškozování krajiny a 
životního prostředí vlivem dlouhodobého 
účinku uvedených společenských a 
hospodářských aktivit vzniká spolupůsobením 
a násobením všech těchto činitelů, uvede 
takové konkrétní příklady poškozování 
ovzduší, vod a půd  
•  pojmenuje a objasní hlavní současná 
civilizační rizika a světové ekologické 
problémy  
•  naznačí hlavní ekologické přístupy k řešení 
problematiky životního prostředí, vysvětlit 
pojem trvale udržitelný rozvoj lidské 
společnosti  
•  vyjádří svými slovy hlavní zásady ochrany 
přírody a životního prostředí  
•  uvede chráněná území ochrany přírody v 
místní krajině a v místní oblasti, 
nejvýznamnější velkoplošná chráněná území 
přírody v České republice (národní parky a 
příklady chráněných krajinných oblastí), 
některé příklady nejvýznamnějších přírodních 
národních parků ve světě  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Ov (7. ročník): Globální problémy lidstva, Z (6. ročník): Přírodní složky a oblasti Země, ES 
(7. ročník): Základní podmínky života, ES (7. ročník): Ekosystémy, ES (7. ročník): Lidské 
aktivity a problémy ŽP, ES (7. ročník): Vztah člověka k prostředí, ES (7. ročník): Životní styl 
a TUŽ 
přesahy z: 
Ov (6. ročník): Region, vlast, Př (6. ročník): Fotosyntéza a dýchání, Ov (7. ročník): Globální 
problémy lidstva, ES (7. ročník): Vztah člověka k prostředí, VV (9. ročník): Užité práce 
dekorativní a prostorové, VV (9. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, Pč (9. ročník): 
Pěstitelské práce a chovatelství, Čjl (9. ročník): Jazyková výchova, Čjl (9. ročník): 
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Komunikační a slohová výchova, Z (9. ročník): Opakování, D (9. ročník): Československo a 
svět ve 2. polovině 20. století, VV (9. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti 

OPAKOVÁNÍ  

výstupy učivo 

Opakování 
•  zopakuje si probírané učivo, systematicky 
si utřídí poznatky a vytvoří si celkový náhled 
na geografické učivo  

•  opakování geografického učiva na základní 
škole  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Z (6. ročník): Postavení Země ve vesmíru, Z (6. ročník): Tvar a pohyby planety Země, Z (6. 
ročník): Glóbus, Z (6. ročník): Mapa, Z (6. ročník): Přírodní složky a oblasti Země, Z (6. 
ročník): Zeměpis světadílů a oceánů, Z (6. ročník): Polární oblasti, Z (7. ročník): Austrálie a 
Oceánie, Z (7. ročník): Afrika, Z (7. ročník): Amerika, Z (7. ročník): Asie, Z (7. ročník): 
Evropa, Z (8. ročník): Poloha ČR, Z (8. ročník): Obyvatelstvo a sídla ČR, Z (8. ročník): 
Hospodářství ČR, Z (8. ročník): Regiony ČR, Z (8. ročník): Místní region - Novohradsko, Z 
(9. ročník): Společenské, sídelní a hospodářské poměry současného světa, Z (9. ročník): 
Politická mapa dnešního světa, Z (9. ročník): Globální problémy současného světa, Z (9. 
ročník): Krajina 

4.6.5. Ekologický seminář - charakteristika 

Hlavním úkolem ekologického semináře je upozornit děti na problematiku trvale 
udržitelného života na planetě. Vést je aktivní činností, prožitky a za pomoci simulačních her 
k zamyšlení nad základními ekologickými problémy - problematika vody a pitné vody zvlášt, 
problematika znečišťování ovzduší, problematika výroby a spotřeby energie, konzumní 
způsob života, ekologická stopa. 

Prohloubit a integrovat znalosti a dovednosti z oblasti environmentálního vzdělávání, s 
důrazem na rozvoj praktických dovedností a návyků každodenního života 

7. ROČNÍK - DOTACE: 0+1, VOLITELNÝ (ENVIRONMENTÁLNĚ TECHNICKÁ SKUPINA) 

KOMPETENCE K UČENÍ  
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  
KOMPETENCE PRACOVNÍ  

EKOSYSTÉMY  

výstupy učivo 

Ekosystémy 
žák rozliší jednotlivé hlavní ekosystémy –  
les 
rybník 

Les v našem prostředí – produkční a 
mimoprodukční význam lesa 
Pole a louky– význam, změny okolní krajiny 
vlivem člověka, způsoby hospodaření 
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louka 
pole a zahrada 
lidská sídla 
moře 
tropický deštný les 
vysvětlí rozdíl mezi přírodní a kulturní 
krajinou 
vysvětlí souvislosti mezi lokálními a 
globálními problémy a posoudí vlastní 
odpovědnost ve vztazích k prostředí 

Vody a jejich ekosystémy – sladká i slaná 
voda, význam moře pro biosféru – mořské 
proudy a klima 
Lidská sídla – rozdíl město a vesnice  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Z (7. ročník): Austrálie a Oceánie, Z (7. ročník): Afrika, Z (7. ročník): Amerika, Z (7. ročník): 
Asie, Z (7. ročník): Evropa 
přesahy z: 
Ov (6. ročník): Region, vlast, VV (6. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, Př (7. 
ročník): Ochrana rostlin a ekosystémy, D (7. ročník): Středověk od 5. do 12. století, D (7. 
ročník): Středověk od 13. do 15. století, VV (7. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, Z 
(7. ročník): Austrálie a Oceánie, Z (7. ročník): Afrika, Z (7. ročník): Amerika, Z (7. ročník): 
Asie, Z (7. ročník): Evropa, SPP (8. ročník): Bez energie to nejde, Z (8. ročník): Místní region 
- Novohradsko, Z (9. ročník): Krajina, Z (9. ročník): Politická mapa dnešního světa, Z (9. 
ročník): Společenské, sídelní a hospodářské poměry současného světa, Z (9. ročník): Globální 
problémy současného světa 

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ŽIVOTA  

výstupy učivo 

Základní podmínky života 
žák vyjmenuje a na příkladech objasní 
základní podmínky pro život na Zemi 
rozliší organizmy autotrofní a heterotrofní 
pracuje s pojmy živá a neživá přírodnina, 
biodiverzita 

Biotické a abiotické složky ŽP – voda, 
vzduch, půda. 
Autotrofní organizmy, heterotrofní organizmy 
parazitizmus, symbióza, predátorství, potravní 
řetězce.  
Význam biodiverzity – sledování druhové 
bohatosti louky, pole, lesa. 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Př (7. ročník): Opakování bezobratlých a nižších rostlin, Př (7. ročník): Strunatci, Př (7. 
ročník): Vyšší rostliny, Př (7. ročník): Ochrana rostlin a ekosystémy, Pč (6. ročník): 
Pěstitelské práce a chovatelství, Pč (7. ročník): Pěstitelské práce a chovatelství 
přesahy z: 
Př (6. ročník): Praktické poznávání přírody, Př (6. ročník): Buňka, F (7. ročník): Mechanické 
vlastnosti kapalin a plynů, Vkz (7. ročník): Cesta ke zdraví, Ch (8. ročník): Voda a vzduch, Z 
(9. ročník): Krajina, Z (9. ročník): Globální problémy současného světa 

L IDSKÉ AKTIVITY A PROBLÉMY ŽP 

výstupy učivo 
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Lidské aktivity a problémy ŽP 
seznámí se s problematikou dopadů 
zemědělské výroby, průmyslu, těžby 
nerostných surovin, dopravy na životní 
prostředí 
uvede základní principy nakládání s odpadem 
uvede příklady vhodných způsobů ochrany 
kulturního dědictví 
seznámí se se zásadou předběžné opatrnosti 

ČOV (Horní Stropnice, Otěvěk) 
ekutrofyzace vod - rybníky a hnojení polí 
(Kapříkovský, Martin 
kulturní dědictví - krajové odrůdy ovoce 
Cuknštejen 
koupaliště meandry řeky Stropnice 
odpadové hospodářství obce 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Z (9. ročník): Společenské, sídelní a hospodářské poměry současného světa, Z (9. ročník): 
Globální problémy současného světa 
přesahy z: 
Ov (7. ročník): Život ve společnosti, Ov (7. ročník): Globální problémy lidstva, D (7. ročník): 
Středověk od 13. do 15. století, VV (7. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (7. 
ročník): Užité práce dekorativní a prostorové, Z (9. ročník): Krajina, Z (9. ročník): Globální 
problémy současného světa 

VZTAH ČLOVĚKA K PROSTŘEDÍ  

výstupy učivo 

Vztah člověka k prostředí 
seznámí se s odpadovým hospodařením obce  
vyhledá a posoudí změny v obci v uplynulých 
letech 
zajímá se o demografický vývoj obce 
(regionu) 
(územní plán obce, strategie rozvoje) 

přírodní zdroje v okolí Stropnice a jejich 
využívání  
„nejlepší odpad je ten, který nevznikl“ třídění, 
recyklace,  
ekologická stopa, životní cyklus výrobku, 
ekologicky šetrný výrobek 
územní plán obce, strategie rozvoje 
demografický vývoj  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Z (9. ročník): Společenské, sídelní a hospodářské poměry současného světa, Z (9. ročník): 
Politická mapa dnešního světa, Z (9. ročník): Globální problémy současného světa, Z (9. 
ročník): Krajina 
přesahy z: 
Ov (6. ročník): Region, vlast, Ov (7. ročník): Globální problémy lidstva, F (7. ročník): 
Mechanické vlastnosti kapalin a plynů, Vkz (7. ročník): Zdraví a životní prostředí, D (7. 
ročník): Středověk od 5. do 12. století, D (7. ročník): Středověk od 13. do 15. století, VV (7. 
ročník): Užité práce dekorativní a prostorové, VV (7. ročník): Výtvarné umění a životní 
prostředí, Z (7. ročník): Austrálie a Oceánie, Z (7. ročník): Afrika, Z (7. ročník): Amerika, Z 
(7. ročník): Asie, Z (7. ročník): Evropa, Ch (8. ročník): Voda a vzduch, Z (8. ročník): Místní 
region - Novohradsko, Z (9. ročník): Krajina, Z (9. ročník): Globální problémy současného 
světa 
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ŽIVOTNÍ STYL A TUŽ 

výstupy učivo 

Životní styl a TUŽ 
posoudí na základě vyhledaných informací 
rozmístění ekonomicky vyspělých a chudých 
zemí, příčiny a důsledky globalizace 
seznámí se s principy fair trade 
pracuje s pojmem ekologická stopa 
posoudí problematiku tzv. konzumní 
společnosti z hlediska udržitelného rozvoje, 
vyhledá informace o životním stylu v 
„bohatých a chudých“ státech 

průzkum nákupních zvyklostí 
jak ovlivňují naše chutě ŽP (doprava 
tropických rostlin, "vždy čerstvé na vašem 
stole"... 
problematika globalizace 
fair trade principy 
výpočet ekologické stopy jednotlivce (školy) 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Z (9. ročník): Globální problémy současného světa 
přesahy z: 
VV (6. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, Ov (7. ročník): Život ve společnosti, TV 
(7. ročník): Učební plán, Př (7. ročník): Ochrana rostlin a ekosystémy, Vkz (7. ročník): Cesta 
ke zdraví, Vkz (7. ročník): Zdraví a životní prostředí, D (7. ročník): Středověk od 13. do 15. 
století, Ch (8. ročník): Voda a vzduch, Z (9. ročník): Krajina, Z (9. ročník): Globální 
problémy současného světa 

8. ROČNÍK - DOTACE: 0+1, VOLITELNÝ (ENVIRONMENTÁLNĚ TECHNICKÁ SKUPINA) 

EKOSYSTÉMY  

výstupy učivo 

Ekosystémy 
žák rozliší jednotlivé hlavní ekosystémy –  
les 
rybník 
louka 
pole a zahrada 
lidská sídla 
moře 
tropický deštný les 
vysvětlí rozdíl mezi přírodní a kulturní 
krajinou 
vysvětlí souvislosti mezi lokálními a 
globálními problémy a posoudí vlastní 
odpovědnost ve vztazích k prostředí 

Les v našem prostředí – produkční a 
mimoprodukční význam lesa 
Pole a louky– význam, změny okolní krajiny 
vlivem člověka, způsoby hospodaření 
Vody a jejich ekosystémy – sladká i slaná 
voda, význam moře pro biosféru – mořské 
proudy a klima 
Lidská sídla – rozdíl město a vesnice  

pokrytí průřezových témat 

 

 



 289 

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ŽIVOTA  

výstupy učivo 

Základní podmínky života 
žák vyjmenuje a na příkladech objasní 
základní podmínky pro život na Zemi 
rozliší organizmy autotrofní a heterotrofní 
pracuje s pojmy živá a neživá přírodnina, 
biodiverzita 

Biotické a abiotické složky ŽP – voda, 
vzduch, půda. 
Autotrofní organizmy, heterotrofní organizmy 
parazitizmus, symbióza, predátorství, potravní 
řetězce.  
Význam biodiverzity – sledování druhové 
bohatosti louky, pole, lesa. 

pokrytí průřezových témat 

 

L IDSKÉ AKTIVITY A PROBLÉMY ŽP 

výstupy učivo 

Lidské aktivity a problémy ŽP 
seznámí se s problematikou dopadů 
zemědělské výroby, průmyslu, těžby 
nerostných surovin, dopravy na životní 
prostředí 
uvede základní principy nakládání s odpadem 
uvede příklady vhodných způsobů ochrany 
kulturního dědictví 
seznámí se se zásadou předběžné opatrnosti 

ČOV (Horní Stropnice, Otěvěk) 
ekutrofyzace vod - rybníky a hnojení polí 
(Kapříkovský, Martin) 
kulturní dědictví - krajové odrůdy ovoce 
Cuknštejen 
koupaliště meandry řeky Stropnice 
odpadové hospodářství obce 

pokrytí průřezových témat 

 

NOVÝ UČEBNÍ BLOK  

výstupy učivo 

Vztah člověka k prostředí 
seznámí se s odpadovým hospodařením obce  
vyhledá a posoudí změny v obci v uplynulých 
letech 
zajímá se o demografický vývoj obce 
(regionu) 
(územní plán obce, strategie rozvoje) 

přírodní zdroje v okolí Stropnice a jejich 
využívání  
„nejlepší odpad je ten, který nevznikl“ třídění, 
recyklace,  
ekologická stopa, životní cyklus výrobku, 
ekologicky šetrný výrobek 
územní plán obce, strategie rozvoje 
demografický vývoj  

pokrytí průřezových témat 

 

ŽIVOTNÍ STYL A TUŽ 

výstupy učivo 
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Životní styl a TUŽ 
posoudí na základě vyhledaných informací 
rozmístění ekonomicky vyspělých a chudých 
zemí, příčiny a důsledky globalizace 
seznámí se s principy fair trade 
pracuje s pojmem ekologická stopa 
posoudí problematiku tzv. konzumní 
společnosti z hlediska udržitelného rozvoje, 
vyhledá informace o životním stylu v 
„bohatých a chudých“ státech 

průzkum nákupních zvyklostí 
jak ovlivňují naše chutě ŽP (doprava 
tropických rostlin, "vždy čerstvé na vašem 
stole"... 
problematika globalizace 
fair trade principy 
výpočet ekologické stopy jednotlivce (školy) 

pokrytí průřezových témat 

 

9. ROČNÍK - DOTACE: 0+1, VOLITELNÝ (ENVIRONMENTÁLNĚ TECHNICKÁ SKUPINA) 

EKOSYSTÉMY  

výstupy učivo 

Ekosystémy 
žák rozliší jednotlivé hlavní ekosystémy –  
les 
rybník 
louka 
pole a zahrada 
lidská sídla 
moře 
tropický deštný les 
vysvětlí rozdíl mezi přírodní a kulturní 
krajinou 
vysvětlí souvislosti mezi lokálními a 
globálními problémy a posoudí vlastní 
odpovědnost ve vztazích k prostředí 

Les v našem prostředí – produkční a 
mimoprodukční význam lesa 
Pole a louky– význam, změny okolní krajiny 
vlivem člověka, způsoby hospodaření 
Vody a jejich ekosystémy – sladká i slaná 
voda, význam moře pro biosféru – mořské 
proudy a klima 
Lidská sídla – rozdíl město a vesnice  

pokrytí průřezových témat 

 

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ŽIVOTA  

výstupy učivo 

Základní podmínky života 
žák vyjmenuje a na příkladech objasní 
základní podmínky pro život na Zemi 
rozliší organizmy autotrofní a heterotrofní 
pracuje s pojmy živá a neživá přírodnina, 
biodiverzita 

Biotické a abiotické složky ŽP – voda, 
vzduch, půda. 
Autotrofní organizmy, heterotrofní organizmy 
parazitizmus, symbióza, predátorství, potravní 
řetězce.  
Význam biodiverzity – sledování druhové 
bohatosti louky, pole, lesa. 
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pokrytí průřezových témat 

 

L IDSKÉ AKTIVITY A PROBLÉMY ŽP 

výstupy učivo 

Lidské aktivity a problémy ŽP 
seznámí se s problematikou dopadů 
zemědělské výroby, průmyslu, těžby 
nerostných surovin, dopravy na životní 
prostředí 
uvede základní principy nakládání s odpadem 
uvede příklady vhodných způsobů ochrany 
kulturního dědictví 
seznámí se se zásadou předběžné opatrnosti 

ČOV (Horní Stropnice, Otěvěk) 
ekutrofyzace vod - rybníky a hnojení polí 
(Kapříkovský, Martin) 
kulturní dědictví - krajové odrůdy ovoce 
Cuknštejen 
koupaliště meandry řeky Stropnice 
odpadové hospodářství obce 

pokrytí průřezových témat 

 

NOVÝ UČEBNÍ BLOK  

výstupy učivo 

Vztah člověka k prostředí 
seznámí se s odpadovým hospodařením obce  
vyhledá a posoudí změny v obci v uplynulých 
letech 
zajímá se o demografický vývoj obce 
(regionu) 
(územní plán obce, strategie rozvoje) 

přírodní zdroje v okolí Stropnice a jejich 
využívání  
„nejlepší odpad je ten, který nevznikl“ třídění, 
recyklace,  
ekologická stopa, životní cyklus výrobku, 
ekologicky šetrný výrobek 
územní plán obce, strategie rozvoje 
demografický vývoj  

pokrytí průřezových témat 

 

ŽIVOTNÍ STYL A TUŽ 

výstupy učivo 

Životní styl a TUŽ 
posoudí na základě vyhledaných informací 
rozmístění ekonomicky vyspělých a chudých 
zemí, příčiny a důsledky globalizace 
seznámí se s principy fair trade 
pracuje s pojmem ekologická stopa 
posoudí problematiku tzv. konzumní 
společnosti z hlediska udržitelného rozvoje, 
vyhledá informace o životním stylu v 
„bohatých a chudých“ státech 

průzkum nákupních zvyklostí 
jak ovlivňují naše chutě ŽP (doprava 
tropických rostlin, "vždy čerstvé na vašem 
stole"... 
problematika globalizace 
fair trade principy 
výpočet ekologické stopy jednotlivce (školy) 
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pokrytí průřezových témat 

4.6.6. Seminář z přírodovědných předmětů- charakteristika 

Předmět rozvíjí aktivní a tvůrčí činnost žáků. Výuka prohlubuje dovednosti spojené se 
záměrným pozorováním a prováděním i složitějších a časově náročnějších měření a pokusů 
včetně vyhodnocování jejich výsledků a vyvozování závěrů; rozvíjí logické a tvůrčí myšlení 
řešením problémových úloh s interdisciplinárním zaměřením (přírodopis, zeměpis, fyzika, 
matematika); vytváří schopnost obhajovat výsledky své práce a využívat je v běžném životě. 
Výuka bude probíhat ve dvouhodinových blocích, včetně terénních prací. 

Žák se se seznámí se základními obory řírodních věd, ekologickou problematikou a 
legislativou v oblasti TUŽ. 

7. ROČNÍK - DOTACE: 0+1, VOLITELNÝ (ENVIRONMENTÁLNĚ TECHNICKÁ SKUPINA) 

VODA A VZDUCH  

výstupy učivo 

Voda a vzduch 
vysvětlí význam vody pro život člověka a 
organizmů 
porovná význam vody z hlediska zachování 
života a význam vody jako zdroje energie pro 
technologie 
vysvětlí význam kyslíku a oxidu uhličitého 
pro život a ukáže na příkladech 
ověří vlastnosti teplého a studeného vzduchu 

význam vody pro organizmy - klíčení semen, 
transpirace, fotosyntéza, konzervace sušením 
voda v půdě- vsakování v závislosti na typu a 
druhu půdy, vzlínání 
kyslík základní látka pro dýchání rostlin a 
živočichů, hoření 
počasí a jeho chod 

pokrytí průřezových témat 

 

KYSELÉ DEŠTĚ A SKLENÍKOVÝ JEV  

výstupy učivo 

Kyselé deště a skleníkový jev 
porovná působení emisí na neživou a živou 
přírodu 
vysvětlí vznik kyselých dešťů a skleníkového 
jevu 
porovná význam ozónu v ozonosféře a 
nízkého ozónu v atmosféře 

vznik kyselých dešťů 
měření kyselosti srážek 
co se děje když pH vody klesá - co na to 
škeble 
pufrační schopnost půdy 
skleníkové plyny 
význam ozónu 

pokrytí průřezových témat 
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BEZ ENERGIE TO NEJDE  

výstupy učivo 

Bez energie to nejde 
rozliší obnovitelné a neobnovitelné zdroje 
energie 
argumentuje ve prospěch snižování spotřeby 
energií 
porovná jednotlivé druhy elektráren a uvede 
pozitiva i negativa jejich provozu 
argumentuje ve prospěch zdravé výživy jako 
zdroje energie i stavebních látek 

druhy a využití energie 
obnovitelné a neobnovitelné zdroje 
druhy elektráren - jejich +i - 
doprava a energie 
potrava zdroj energie organizmů (a zdraví 
člověka) 

pokrytí průřezových témat 

 

ZÁKLADY PRÁCE V LABORATO ŘI  

výstupy učivo 

Základy práce v laboratoři 
projevuje odpovědný vztah k nebezpečným 
látkám 
posoudí jejich nebezpečnost na základě 
značení 
sestaví aparaturu pro jednoduchý pokus 
popíše průběh a vyhodnotí závěry pokusu 

chemické nádobí, základní aparatury 
základy provádění chemických pokusů 
bezpečnost práce s chemikáliemi - R a S věty, 
značení nebezpečných látek 
základní laboratorní postupy a metody - 
filtrace, destilace, dekantace, ověření 
základních vlastností chemických látek 
(barva, teplota varu, skupenství, vodivost - 
tepla a el. energie) 
způsoby dělení směsí, roztoky a jejich 
příprava, kapkové reakce - důkazové reakce 
některých iontů 
chromatografie na křídě 
příprava roztoků, krystalizace - volná, rušená 
důkazy C, N, O v přírodních sloučeninách 
činnost kvasinek v sacharóze, získání a 
vlastnosti škrobu 

pokrytí průřezových témat 

 

VÝPOČTY  

výstupy učivo 

Výpočty 
vypočítá hmotnostní zlomek látky v roztoku 
pracuje s pojmem molární hmotnost a využívá 
k jednoduchým výpočtům z chemických 
rovnic 

výpočty hmotnostního zlomku 
molární hmotnost 
základní výpočty z chemických rovnic 
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pokrytí průřezových témat 

 

ČLOVĚK A CHEMIE  

výstupy učivo 

Člověk a chemie 
uvede příklady běžných biotechnologií 
rozliší základní druhy plastů 
porovná vlastnosti přírodních a syntetických 
vláken 
odhadne možné dopady chemické zátěže při 
havárii cisterny s chemikálií 

biotechnologie a její příklady  
plasty, syntetická vlákna a jejich význam 
návykové látky v životě člověka 
chemie a princip předběžné opatrnosti 
problematika chemické zátěže v krajině 

pokrytí průřezových témat 

 

8. ROČNÍK - DOTACE: 0+1, VOLITELNÝ (ENVIRONMENTÁLNĚ TECHNICKÁ SKUPINA) 

KOMPETENCE K UČENÍ  
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  
KOMPETENCE OBČANSKÉ 
KOMPETENCE PRACOVNÍ  

VODA A VZDUCH  

výstupy učivo 

Voda a vzduch 
vysvětlí význam vody pro život člověka a 
organizmů 
porovná význam vody z hlediska zachování 
života a význam vody jako zdroje energie pro 
technologie 
vysvětlí význam kyslíku a oxidu uhličitého 
pro život a ukáže na příkladech 
ověří vlastnosti teplého a studeného vzduchu 

význam vody pro organizmy - klíčení semen, 
transpirace, fotosyntéza, konzervace sušením 
voda v půdě- vsakování v závislosti na typu a 
druhu půdy, vzlínání 
kyslík základní látka pro dýchání rostlin a 
živočichů, hoření 
počasí a jeho chod 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (8. ročník): Komunikační a slohová výchova, Ov (8. ročník): Stát a hospodářství, F (9. 
ročník): Zvukové jevy, Ch (8. ročník): Vlastnosti látek, Ch (8. ročník): Voda a vzduch, Ch (8. 
ročník): Oxidy, Ch (8. ročník): Halogenidy, Ch (8. ročník): Neutralizace, soli, Př (9. ročník): 
Vliv počasí a podnebí na rozvoj organizmů, Z (9. ročník): Globální problémy současného 
světa 
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přesahy z: 
Ch (8. ročník): Směsi, Ch (8. ročník): Voda a vzduch, Ch (8. ročník): Chemické prvky a 
sloučeniny, Z (8. ročník): Hospodářství ČR, VV (8. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, 
VV (8. ročník): Užité práce dekorativní a prostorové, Čjl (8. ročník): Komunikační a slohová 
výchova, Z (9. ročník): Globální problémy současného světa 

KYSELÉ DEŠTĚ A SKLENÍKOVÝ JEV  

výstupy učivo 

Kyselé deště a skleníkový jev 
porovná působení emisí na neživou a živou 
přírodu 
vysvětlí vznik kyselých dešťů a skleníkového 
jevu 
porovná význam ozónu v ozonosféře a 
nízkého ozónu v atmosféře 

vznik kyselých dešťů 
měření kyselosti srážek 
co se děje když pH vody klesá - co na to 
škeble 
pufrační schopnost půdy 
skleníkové plyny 
význam ozónu 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
D (9. ročník): Československo a svět ve 2. polovině 20. století, Ov (9. ročník): Nadnárodní 
společenství, Př (9. ročník): Geologie, Př (9. ročník): Biotické a abiotické podmínky života, Z 
(9. ročník): Globální problémy současného světa 
přesahy z: 
Ch (8. ročník): Chemické prvky a sloučeniny, Čjl (9. ročník): Jazyková výchova, Čjl (9. 
ročník): Komunikační a slohová výchova, D (9. ročník): Dějiny od konce 19. století do 1. 
světové války, Z (9. ročník): Globální problémy současného světa 

BEZ ENERGIE TO NEJDE  

výstupy učivo 

Bez energie to nejde 
rozliší obnovitelné a neobnovitelné zdroje 
energie 
argumentuje ve prospěch snižování spotřeby 
energií 
porovná jednotlivé druhy elektráren a uvede 
pozitiva i negativa jejich provozu 
argumentuje ve prospěch zdravé výživy jako 
zdroje energie i stavebních látek 

druhy a využití energie 
obnovitelné a neobnovitelné zdroje 
druhy elektráren - jejich +i - 
doprava a energie 
potrava zdroj energie organizmů (a zdraví 
člověka) 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
D (8. ročník): Dějiny od 2. poloviny 17. do konce 18. století, D (8. ročník): Dějiny od konce 
18. století do 70. let 19. století, Ov (7. ročník): Globální problémy lidstva, Př (7. ročník): 
Ochrana rostlin a ekosystémy, Př (8. ročník): Opakování zoologie a základy etologie, Z (7. 
ročník): Austrálie a Oceánie, Z (7. ročník): Afrika, Z (7. ročník): Amerika, Z (7. ročník): 
Asie, Z (7. ročník): Evropa, Z (8. ročník): Místní region - Novohradsko, ES (7. ročník): 
Ekosystémy, Vkz (7. ročník): Jak přežít pubertu, Pč (8. ročník): Pěstitelské práce a 
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chovatelství 
přesahy z: 
Pč (8. ročník): Pěstitelské práce a chovatelství, Čjl (8. ročník): Komunikační a slohová 
výchova 

ZÁKLADY PRÁCE V LABORATO ŘI  

výstupy učivo 

Základy práce v laboratoři 
projevuje odpovědný vztah k nebezpečným 
látkám 
posoudí jejich nebezpečnost na základě 
značení 
sestaví aparaturu pro jednoduchý pokus 
popíše průběh a vyhodnotí závěry pokusu 

chemické nádobí, základní aparatury 
základy provádění chemických pokusů 
bezpečnost práce s chemikáliemi - R a S věty, 
značení nebezpečných látek 
základní laboratorní postupy a metody - 
filtrace, destilace, dekantace, ověření 
základních vlastností chemických látek 
(barva, teplota varu, skupenství, vodivost - 
tepla a el. energie) 
způsoby dělení směsí, roztoky a jejich 
příprava, kapkové reakce - důkazové reakce 
některých iontů 
chromatografie na křídě 
příprava roztoků, krystalizace - volná, rušená 
důkazy C, N, O v přírodních sloučeninách 
činnost kvasinek v sacharóze, získání a 
vlastnosti škrobu 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Ov (9. ročník): Člověk a pracovní činnosti, Ch (8. ročník): Bezpečnost při experimentální 
činnosti, Ch (9. ročník): Redoxní reakce, Pč (9. ročník): Svět práce 
přesahy z: 
Čjl (9. ročník): Jazyková výchova, Čjl (9. ročník): Komunikační a slohová výchova 

VÝPOČTY  

výstupy učivo 

Výpočty 
vypočítá hmotnostní zlomek látky v roztoku 
pracuje s pojmem molární hmotnost a využívá 
k jednoduchým výpočtům z chemických 
rovnic 

výpočty hmotnostního zlomku 
molární hmotnost 
základní výpočty z chemických rovnic 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
M (5. ročník): Tabulky, grafy a diagramy, M (6. ročník): Desetinná čísla, M (7. ročník): 
Poměr, přímá a nepřímá úměrnost, M (7. ročník): Procenta, úroky, M (8. ročník): Lineární 
rovnice, M (8. ročník): Základy statistiky 
přesahy z: 



 297 

M (6. ročník): Desetinná čísla, M (7. ročník): Procenta, úroky, M (8. ročník): Základy 
statistiky, M (8. ročník): Výrazy, M (8. ročník): Lineární rovnice, M (8. ročník): Kruh, 
kružnice, válec, M (9. ročník): Lomený výraz, řešení lineárních rovnic s neznámou ve 
jmenovateli, M (9. ročník): Soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými, M (9. ročník): 
Funkce, M (9. ročník): Jehlan, kužel, koule, Čjl (9. ročník): Komunikační a slohová výchova 

ČLOVĚK A CHEMIE  

výstupy učivo 

Člověk a chemie 
uvede příklady běžných biotechnologií 
rozliší základní druhy plastů 
porovná vlastnosti přírodních a syntetických 
vláken 
odhadne možné dopady chemické zátěže při 
havárii cisterny s chemikálií 

biotechnologie a její příklady  
plasty, syntetická vlákna a jejich význam 
návykové látky v životě člověka 
chemie a princip předběžné opatrnosti 
problematika chemické zátěže v krajině 

pokrytí průřezových témat 

 

9. ROČNÍK - DOTACE: 0+1, VOLITELNÝ (ENVIRONMENTÁLNĚ TECHNICKÁ SKUPINA) 

VODA A VZDUCH  

výstupy učivo 

Voda a vzduch 
vysvětlí význam vody pro život člověka a 
organizmů 
porovná význam vody z hlediska zachování 
života a význam vody jako zdroje energie pro 
technologie 
vysvětlí význam kyslíku a oxidu uhličitého 
pro život a ukáže na příkladech 
ověří vlastnosti teplého a studeného vzduchu 

význam vody pro organizmy - klíčení semen, 
transpirace, fotosyntéza, konzervace sušením 
voda v půdě- vsakování v závislosti na typu a 
druhu půdy, vzlínání 
kyslík základní látka pro dýchání rostlin a 
živočichů, hoření 
počasí a jeho chod 

pokrytí průřezových témat 

 

KYSELÉ DEŠTĚ A SKLENÍKOVÝ JEV  

výstupy učivo 

Kyselé deště a skleníkový jev 
porovná působení emisí na neživou a živou 
přírodu 
vysvětlí vznik kyselých dešťů a skleníkového 
jevu 

vznik kyselých dešťů 
měření kyselosti srážek 
co se děje když pH vody klesá - co na to 
škeble 
pufrační schopnost půdy 
skleníkové plyny 
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porovná význam ozónu v ozonosféře a 
nízkého ozónu v atmosféře 

význam ozónu 

pokrytí průřezových témat 

 

BEZ ENERGIE TO NEJDE  

výstupy učivo 

Bez energie to nejde 
rozliší obnovitelné a neobnovitelné zdroje 
energie 
argumentuje ve prospěch snižování spotřeby 
energií 
porovná jednotlivé druhy elektráren a uvede 
pozitiva i negativa jejich provozu 
argumentuje ve prospěch zdravé výživy jako 
zdroje energie i stavebních látek 

druhy a využití energie 
obnovitelné a neobnovitelné zdroje 
druhy elektráren - jejich +i - 
doprava a energie 
potrava zdroj energie organizmů (a zdraví 
člověka) 

pokrytí průřezových témat 

 

ZÁKLADY PRÁCE V LABORATO ŘI  

výstupy učivo 

Základy práce v laboratoři 
projevuje odpovědný vztah k nebezpečným 
látkám 
posoudí jejich nebezpečnost na základě 
značení 
sestaví aparaturu pro jednoduchý pokus 
popíše průběh a vyhodnotí závěry pokusu 

chemické nádobí, základní aparatury 
základy provádění chemických pokusů 
bezpečnost práce s chemikáliemi - R a S věty, 
značení nebezpečných látek 
základní laboratorní postupy a metody - 
filtrace, destilace, dekantace, ověření 
základních vlastností chemických látek 
(barva, teplota varu, skupenství, vodivost - 
tepla a el. energie) 
způsoby dělení směsí, roztoky a jejich 
příprava, kapkové reakce - důkazové reakce 
některých iontů 
chromatografie na křídě 
příprava roztoků, krystalizace - volná, rušená 
důkazy C, N, O v přírodních sloučeninách 
činnost kvasinek v sacharóze, získání a 
vlastnosti škrobu 

pokrytí průřezových témat 

 

VÝPOČTY  
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výstupy učivo 

Výpočty 
vypočítá hmotnostní zlomek látky v roztoku 
pracuje s pojmem molární hmotnost a využívá 
k jednoduchým výpočtům z chemických 
rovnic 

výpočty hmotnostního zlomku 
molární hmotnost 
základní výpočty z chemických rovnic 

pokrytí průřezových témat 

 

ČLOVĚK A CHEMIE  

výstupy učivo 

Člověk a chemie 
uvede příklady běžných biotechnologií 
rozliší základní druhy plastů 
porovná vlastnosti přírodních a syntetických 
vláken 
odhadne možné dopady chemické zátěže při 
havárii cisterny s chemikálií 

biotechnologie a její příklady  
plasty, syntetická vlákna a jejich význam 
návykové látky v životě člověka 
chemie a princip předběžné opatrnosti 
problematika chemické zátěže v krajině 

pokrytí průřezových témat 

 

4.7. Umění a kultura 

4.7.1. Výtvarná výchova - charakteristika 

Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní svět i svůj vnitřní svět 
prostřednictvím výtvarných činností a postupně se formujícího výtvarného myšlení. Toto 
poznávání směřuje jednak k tomu, aby se žáci učili rozumět výtvarnému umění, rozumět jeho 
jazyku a významům, aby se učili chápat výtvarnou kulturu v nejširším slova smyslu jako 
nedílnou součást svého duchovního života a bohatství společnosti, jednak je zaměřeno na 
kultivaci schopností žáků svět kolem sebe citelně vnímat, prožívat jej, objevovat v něm 
estetické hodnoty, ty chránit, případně i zmnožovat. Tím, že žákům umožňuje, aby si v 
činnostech prakticky osvojovali potřebné výtvarné dovednosti a techniky, rozvíjí jejich 
přirozenou potřebu vlastního výtvarného vyjádření, jejich fantazii a prostorovou 
představivost, smysl pro orginalitu a vlastní výraz, čímž významně napomáhá utváření 
kreativní stránky jejich osobnosti. 

Všemi složkami svého působení výtvarná výchova usiluje zejména o to, 
•  aby žáci získali praktické i teoretické poznatky o malbě, kresbě, grafických technikách, 
užitém umění, o práci s různými materiály, o modelování a prostorovém vytváření;  
•  aby se prakticky i teoreticky seznámili s různými výtvarnými technikami a prostředky;  
•  aby se rozvíjel a prohluboval jejich vztah k výtvarnému umění a celé oblasti výtvarné 
kultury;  
•  aby získali představu o historickém vývoji výtvarného umění, včetně umění užitého, 
lidového a architektury;  
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•  aby byli schopni nalézt a vnímat krásu a estetické hodnoty v přírodě a ve světě vytvořeném 
lidmi,  
uvědomovat si jejich význam pro plnohodnotný život člověka; 
•  aby byli schopni získaných poznatků a dovedností využívat ve svém životě.  

1. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

VÝTVARNÉ VYJÁD ŘENÍ SKUTEČNOSTI 

výstupy učivo 

Výtvarné vyjádření skutečnosti 
•  uvědoměle zachází s některými prostředky 
a materiály; ovládá základní technické 
dovednosti  
•  využívá základní klasifikaci barev  

•  výtvarné vyjádření vjemů a postojů ke 
skutečnosti na základě vlastního prožitku 
dítěte, případně podle vyprávění  
•  rozvíjení dětské představivosti a fantazie 
pozorováním přírody a činnosti lid  
•  barvy základní  
•  pozorování přírodních útvarů, rozlišování a 
hodnocení tvarů, barvy, poznávání krásy 
neživé i živé přírody na vycházkách  
•  rozvoj kreslířského pohybu ruky  
•  vyhledávání a pozorování barev, tvarů a 
linií kolem sebe  
•  vybavování si a vyprávění svých příběhů a 
příhod, hledání inspirace a poučení 
v pohádkách  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (1. ročník): Komunikační a slohová výchova, Čjl (1. ročník): Čtení a literární výchova, M 
(1. ročník): Geometrie, Prv (1. ročník): Jsem školák, Prv (1. ročník): Moje rodina, Prv (1. 
ročník): Domov, Prv (1. ročník): Lidé a čas, Prv (1. ročník): Člověk mezi lidmi, Prv (1. 
ročník): Člověk a zdraví, Prv (1. ročník): Život v přírodě, ochrana přírody, Prv (1. ročník): 
Věci a činnosti kolem nás, Prv (1. ročník): Návykové látky a zdraví, Pč (1. ročník): Práce s 
drobným materiálem, Pč (1. ročník): Konstrukční činnosti 
přesahy z: 
Prv (1. ročník): Moje rodina, Prv (1. ročník): Věci a činnosti kolem nás, Prv (1. ročník): 
Člověk a zdraví, Prv (1. ročník): Lidé a čas, Čjl (1. ročník): Komunikační a slohová výchova, 
Pč (1. ročník): Příprava pokrmů, Prv (1. ročník): Jsem školák, Prv (1. ročník): Domov 

UŽITÉ PRÁCE DEKORATIVNÍ A PROSTOROVÉ  

výstupy učivo 

Užité práce dekorativní a prostorové 
•  poznávají různorodé přírodní a umělé 
materiály, seznamují se s rozličnými postupy 
a technikami - přecházejí od hry 
k experimentu, postupně si osvojují základní 
dovednosti práce s různými nástroji  

•  vytváření objemu modelováním  
•  zvuky a vůně přírody, rostliny a zvířata u 
nás doma, mraky, živly, déšť, vítr, bouřka, 
kaluže, brouci, listy a plody stromů, kořeny, 
kůra, rybník, řeka, akvárium, srsti, kůže, 
kameny, lastury, písek, jehličí, mechy, 
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hnízda, Slunce, Země a hvězdy  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
M (1. ročník): Geometrie, Prv (1. ročník): Jsem školák, Prv (1. ročník): Moje rodina, Prv (1. 
ročník): Domov, Prv (1. ročník): Lidé a čas, Prv (1. ročník): Člověk mezi lidmi, Prv (1. 
ročník): Člověk a zdraví, Prv (1. ročník): Život v přírodě, ochrana přírody, HV (1. ročník): 
Hlasová výchova, Pč (1. ročník): Práce s drobným materiálem, Pč (1. ročník): Konstrukční 
činnosti 
přesahy z: 
Prv (1. ročník): Věci a činnosti kolem nás, Prv (1. ročník): Návykové látky a zdraví 

VÝTVARNÉ UM ĚNÍ A ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ  

výstupy učivo 

Výtvarné umění a životní prostředí 
•  ověřují si vliv svých činností na okolí - 
vystavují své práce, s pomocí učitele realizují 
drobné výtvarné projekty, připravují 
výtvarnou výzdobu školní slavnosti a začínají 
se podílet na zlepšení prostředí školy.  

•  aktivní práce s ilustrací  
•  funkce ilustrací a jejich výrazových 
prostředků (barva, linie, prostor); poznávání 
různých vyjadřovacích prostředků 
porovnáváním ilustrací;  
•  hračka v životě dítěte  
•  průběžné rozvíjení smyslu pro krásu 
přírody a vztahu k životnímu prostředí;  
•  návštěvy galerií a výstav;  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (1. ročník): Komunikační a slohová výchova, Čjl (1. ročník): Čtení a literární výchova, M 
(1. ročník): Geometrie, Prv (1. ročník): Jsem školák, Prv (1. ročník): Moje rodina, Prv (1. 
ročník): Domov, Prv (1. ročník): Lidé a čas, Prv (1. ročník): Člověk mezi lidmi, Prv (1. 
ročník): Člověk a zdraví, Prv (1. ročník): Život v přírodě, ochrana přírody, Pč (1. ročník): 
Práce s drobným materiálem, Pč (1. ročník): Konstrukční činnosti 
přesahy z: 
Prv (1. ročník): Život v přírodě, ochrana přírody, Prv (1. ročník): Věci a činnosti kolem nás, 
Prv (1. ročník): Člověk a zdraví 

2. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

VÝTVARNÉ VYJÁD ŘENÍ SKUTEČNOSTI 

výstupy učivo 

Výtvarné vyjádření skutečnosti 
•  rozvíjejí schopnosti orientace, 
představivosti a imaginace v reálném a 
duchovním prostoru  
•  rozeznávají základní geometrické plošné 
tvary a prostorové útvary, odlišují je od tvarů 

•  výtvarné vyjádření vjemů a postojů ke 
skutečnosti na základě vlastního prožitku 
dítěte, případně podle vyprávění, četby, filmu; 
rozvíjení dětské představivosti a fantazie ve 
výtvarném vyjádření; pozorování přírody a 
činnosti lidí; vztah postavy a prostředí  
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přírodních (organických), učí se je rozeznávat 
jako obrazové znaky  
•  zasazují předměty do neobvyklých 
souvislostí, vytvářejí předměty a souvislosti 
nové a neobvyklé  

•  barvy podvojné  
•  pozorování přírodních útvarů, rozlišování a 
hodnocení tvarů, barvy, struktury (otiskování 
v barvě, frotáž, kresba, vrypy, dotváření a 
kombinace přírodních materiálů)  
•  poznávání a zobrazování tvarů a funkcí 
věcí jako záměrných lidských výtvorů; 
pozorování tvaru a jeho závislosti na funkci 
materiálu; grafický záznam pohybu (kružnice, 
ovály, elipsy, svislé, vodorovné a šikmé čáry 
jako prostředky rozvoje kreslířského pohybu 
ruky);  
•  pozorování tvaru různých užitkových 
předmětů z hlediska jejich funkce a materiálu; 
pokusy o jejich výtvarné vyjádření v ploše i 
prostoru;  
•  sledování a srovnávání tvarů předmětů 
stejného charakteru a funkce; rozvíjení 
pozorovací schopnosti a paměti; přibližné 
vystižení proporčních vztahů zobrazovaných 
prvků  
•  pozorování, zkoumání a poznávání 
blízkých i vzdálených věcí, jevů a činností; 
tvarů a barev (např. hračky, zařízení školy, 
stromy; stmívání, růst, sestavování, 
rozebírání)  
•  vybavování si a vyprávění svých příběhů a 
příhod, vyhledávání místních pověstí, hledání 
inspirace a poučení v pohádkách, mýtech a 
bájích národů celého světa, odhalování podob 
a projevů smyšlených bytostí  
•  vymýšlení fantazijních a humorných 
příběhů, básniček, říkanek, hádanek  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (2. ročník): Komunikační a slohová výchova, Čjl (2. ročník): Čtení a literární výchova, M 
(2. ročník): Geometrie, Prv (2. ročník): Moje rodina, Prv (2. ročník): Člověk, Prv (2. ročník): 
Lidé a čas, Prv (2. ročník): Člověk a zdraví, Prv (2. ročník): Věci a činnosti kolem nás, Prv (2. 
ročník): Život v přírodě, ochrana přírody, Pč (2. ročník): Práce s drobným materiálem, Pč (2. 
ročník): Konstrukční činnosti 
přesahy z: 
Prv (2. ročník): Moje rodina, Prv (2. ročník): Člověk, Prv (2. ročník): Věci a činnosti kolem 
nás, Prv (2. ročník): Život v přírodě, ochrana přírody, Prv (2. ročník): Lidé a čas, Čjl (2. 
ročník): Čtení a literární výchova 

UŽITÉ PRÁCE DEKORATIVNÍ A PROSTOROVÉ  

výstupy učivo 
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Užité práce dekorativní a prostorové 
•  rozeznávají základní geometrické plošné 
tvary a prostorové útvary, odlišují je od tvarů 
přírodních (organických), učí se je rozeznávat 
jako obrazové znaky  
•  zasazují předměty do neobvyklých 
souvislostí, vytvářejí předměty a souvislosti 
nové a neobvyklé  

•  při hře s barvou poznávání vlastností barev, 
vyvozování elementárních poznatků o 
vlastnostech barev a jejich výrazových 
možnostech; barvy základní; husté, řídké, 
světlé a tmavé  
•  při hře s linií; poznávání různých druhů 
linií a jejich výrazových možností; ověřování 
a kultivace vedení linie v různých plastických 
materiálech - přítlak, odlehčení  
•  poznávání základních vlastností plastických 
materiálů; vytváření objemu modelováním; 
poznávání a zkoušení pevnosti, tažnosti, 
ohebnosti plastických materiálů a jejich 
výrazové možnosti; vyjadřování na základě 
představ a fantazie  
•  rozvíjení citu pro prostor - poznávání 
základních prostorových útvarů; modelování 
podle skutečnosti  
•  moje ruka, chutě a přání a sny, moje výlety, 
rodina, kamarádi a spolužáci, pohádkové 
bytosti - jejich podoby, proměny, nálady, 
pocity, povahy, jejich život, o čem přemýšlejí 
a sní, čeho se bojí, jak se pohybují, čemu věří, 
koho milují, jejich zvyky, co jedí  
•  zvuky a vůně přírody, rostliny a zvířata u 
nás doma, mraky, živly, déšť, vítr, bouřka, 
kaluže, brouci, listy a plody stromů, kořeny, 
kůra, rybník, řeka, akvárium, srsti, kůže, 
kameny, lastury, písek, jehličí, mechy, 
hnízda, Slunce, Země a hvězdy  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (2. ročník): Komunikační a slohová výchova, Čjl (2. ročník): Čtení a literární výchova, M 
(2. ročník): Geometrie, Prv (2. ročník): Moje rodina, Prv (2. ročník): Člověk, Prv (2. ročník): 
Lidé a čas, Prv (2. ročník): Člověk a zdraví, Prv (2. ročník): Věci a činnosti kolem nás, Prv (2. 
ročník): Život v přírodě, ochrana přírody, Pč (2. ročník): Práce s drobným materiálem, Pč (2. 
ročník): Konstrukční činnosti 
přesahy z: 
Prv (2. ročník): Člověk, Prv (2. ročník): Člověk a zdraví, Prv (2. ročník): Věci a činnosti 
kolem nás, Prv (2. ročník): Návykové látky a zdraví, Prv (2. ročník): Lidé a čas, Pč (2. 
ročník): Příprava pokrmů 

VÝTVARNÉ UM ĚNÍ A ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ  

výstupy učivo 

Výtvarné umění a životní prostředí 
•  při práci s uměleckým dílem hledají, 

•  aktivní práce s ilustrací (mezipředmětové 
vztahy s literární výchovou)  
•  hračka, loutka, maňásek v životě dítěte 
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uvědomují si a pojmenovávají základní 
formotvorné prvky (hledají velké - malé, 
tmavé - světlé, měkké - tvrdé tvary a 
předměty  
•  ověřují si vliv svých činností na okolí - 
vystavují své práce, s pomocí učitele realizují 
drobné výtvarné projekty, připravují 
výtvarnou výzdobu školní slavnosti a začínají 
se podílet na zlepšení prostředí školy  

(výtvarná hodnota, materiály, tvar); hračky 
současné i minulé  
•  návštěvy galerií a výstav;  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (2. ročník): Komunikační a slohová výchova, Čjl (2. ročník): Čtení a literární výchova, M 
(2. ročník): Geometrie, Prv (2. ročník): Moje rodina, Prv (2. ročník): Člověk, Prv (2. ročník): 
Lidé a čas, Prv (2. ročník): Člověk a zdraví, Prv (2. ročník): Věci a činnosti kolem nás, Prv (2. 
ročník): Život v přírodě, ochrana přírody, Pč (2. ročník): Práce s drobným materiálem, Pč (2. 
ročník): Konstrukční činnosti 
přesahy z: 
Prv (2. ročník): Člověk, Prv (2. ročník): Člověk a zdraví, Prv (2. ročník): Život v přírodě, 
ochrana přírody 

3. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

VÝTVARNÉ VYJÁD ŘENÍ SKUTEČNOSTI 

výstupy učivo 

Výtvarné vyjádření skutečnosti 
•  poznávají různorodé přírodní a umělé 
materiály, seznamují se s rozličnými postupy 
a technikami - přecházejí od hry 
k experimentu, postupně si osvojují základní 
dovednosti práce s různými nástroji  
•  rozvíjejí schopnosti orientace, 
představivosti a imaginace v reálném a 
duchovním prostoru  
•  rozeznávají základní geometrické plošné 
tvary a prostorové útvary, odlišují je od tvarů 
přírodních (organických), učí se je rozeznávat 
jako obrazové znaky  
•  poznávají možnosti volného lineárního a 
plošného vyjádření ve dvojrozměrném 
prostoru, volně experimentují s linkou, 
tvarem, obrysem  

•  výtvarné vyjádření vjemů a postojů ke 
skutečnosti na základě vlastního prožitku 
dítěte, případně podle vyprávění, četby, filmu; 
rozvíjení dětské představivosti a fantazie ve 
výtvarném vyjádření; pozorování přírody a 
činnosti lidí; vztah postavy a prostředí  
•  barvy základní a podvojné; barevný 
kontrast a harmonie  
•  výtvarné vyprávění, od popisu děje k 
charakteristice postav, jejich vztahů, k 
vyjádření prostoru  
•  pozorování přírodních útvarů, rozlišování a 
hodnocení tvarů, barvy, struktury (otiskování 
v barvě, frotáž, kresba, vrypy, dotváření a 
kombinace přírodních materiálů); poznávání 
krásy neživé i živé přírody na vycházkách  
•  vyhledávání a výtvarné dotváření přírodnin 
na základě představ; vytváření prostorových 
útvarů seskupováním a kombinováním 
přírodních materiálů  
•  sledování základních přírodních zákonitostí 
na tvarově zajímavých rostlinách, stromech 
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ap.; jejich výtvarné vyjádření formou hry  
•  poznávání a zobrazování tvarů a funkcí 
věcí jako záměrných lidských výtvorů; 
pozorování tvaru a jeho závislosti na funkci 
materiálu; grafický záznam pohybu (kružnice, 
ovály, elipsy, svislé, vodorovné a šikmé čáry 
jako prostředky rozvoje kreslířského pohybu 
ruky)  
•  pozorování tvaru různých užitkových 
předmětů z hlediska jejich funkce a materiálu; 
pokusy o jejich výtvarné vyjádření v ploše i 
prostoru  
•  sledování a srovnávání tvarů předmětů 
stejného charakteru a funkce; rozvíjení 
pozorovací schopnosti a paměti; přibližné 
vystižení proporčních vztahů zobrazovaných 
prvků  
•  pozorování, zkoumání a poznávání 
blízkých i vzdálených věcí, jevů a činností; 
tvarů a barev (např. hračky, zařízení školy, 
stromy; stmívání, růst, sestavování, 
rozebírání)  
•  prožívání nových smyslových zážitků – 
zamýšlení se nad nimi, nad vztahem živého a 
neživého v přírodě a nad svým vztahem 
k okolí (např. světlo a tma, oživování věcí)  
•  pozorování projevů člověka, jeho gest, 
pohybů, řeči zamýšlení se nad jeho 
vlastnostmi, zkoumání sebe sama – svých 
projevů, nálad, proměn podob  
•  vyhledávání a pozorování barev, tvarů a 
linií kolem sebe, sledování jejich výrazu a 
působení v přírodě, v lidských výtvorech a 
umění a jejich pojmenování  
•  vybavování si a vyprávění svých příběhů a 
příhod, vyhledávání místních pověstí, hledání 
inspirace a poučení v pohádkách, mýtech a 
bájích národů celého světa, odhalování podob 
a projevů smyšlených bytostí  
•  vymýšlení fantazijních a humorných 
příběhů, básniček, říkanek, hádanek  
•  cílené pozorování lidských výtvorů v 
umění a technice, porovnávání přírodních a 
umělých tvarů, struktur (např. lidová 
architektura, lidová řemesla – batika, 
modrotisk a další), navazování 
bezprostředního autentického kontaktu 
s originály uměleckých děl.  
•  hledání a sbírání zajímavých a neobvyklých 
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předmětů, vytváření zázemí pro vlastní 
výtvarnou tvorbu.  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (3. ročník): Komunikační a slohová výchova, Čjl (3. ročník): Čtení a literární výchova, M 
(3. ročník): Geometrie, Prv (3. ročník): Krajina kolem nás, Prv (3. ročník): Naše obec, Prv (3. 
ročník): Příroda, ochrana přírody, Prv (3. ročník): Život v přírodě, Prv (3. ročník): Člověk, Pč 
(3. ročník): Práce s drobným materiálem, Pč (3. ročník): Konstrukční činnosti 
přesahy z: 
Prv (3. ročník): Krajina kolem nás, Prv (3. ročník): Naše obec, Prv (3. ročník): Život v 
přírodě, Čjl (3. ročník): Čtení a literární výchova, Pč (3. ročník): Pěstitelské práce, Prv (3. 
ročník): Člověk 

UŽITÉ PRÁCE DEKORATIVNÍ A PROSTOROVÉ  

výstupy učivo 

Užité práce dekorativní a prostorové 
•  tvůrčím způsobem experimentují 
s barvami, dovedou je míchat a překrývat, 
rozeznají barvy teplé a studené, světlé a 
tmavé, základní a podvojné  
•  při práci s uměleckým dílem hledají, 
uvědomují si a pojmenovávají základní 
formotvorné prvky (hledají velké - malé, 
tmavé - světlé, měkké - tvrdé tvary a 
předměty, vyprávějí o svých pocitech 
z konkrétního uměleckého díla, učí se aktivně 
pracovat s reprodukcemi uměleckých děl  
•  zasazují předměty do neobvyklých 
souvislostí, vytvářejí předměty a souvislosti 
nové a neobvyklé  

•  při hře s barvou poznávání vlastností barev, 
vyvozování elementárních poznatků o 
vlastnostech barev a jejich výrazových 
možnostech; barvy základní; husté, řídké, 
světlé a tmavé; barvy kontrastní, doplňkové; 
symbolické funkce barev ap.; výtvarné využití 
vzniklých náhodností a představ;  
•  při hře s linií; poznávání různých druhů 
linií a jejich výrazových možností; ověřování 
a kultivace vedení linie v různých plastických 
materiálech - přítlak, odlehčení, 
rovnoběžnost, křížení ap., zhušťování a 
zřeďování čar, násobení linie při vyhledávání 
správného tvaru;  
•  poznávání základních vlastností plastických 
materiálů; vytváření objemu modelováním; 
poznávání a zkoušení pevnosti, tažnosti, 
ohebnosti plastických materiálů a jejich 
výrazové možnosti; vyjadřování na základě 
představ a fantazie;  
•  rozvíjení citu pro prostor - poznávání 
základních prostorových útvarů; modelování 
podle skutečnosti; získávání a uplatňování 
poznatků a reliéfní kompozici a jednoduchých 
architektonických formách na základě 
modelování a konstruování;  
•  rozvíjení smyslu pro výtvarný rytmus 
(rytmické řazení různých přírodních prvků, 
jejich otisky do plastických materiálů a odlití 
v sádře; řazení různých tvarů vystřihovaných 
ap.);  
•  rytmické řešení plochy s využitím různých 
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prvků ve (2-3) světlých a tmavých barvách;  
•  kompozice plochy s použitím libovolných 
prvků (např.geometrických)  
T V O Ř E N Í 
Tématické okruhy, příklady témat a námětů: 
Já a moje bytosti - moje ruka, chutě a přání a 
sny, moje výlety, rodina, kamarádi a 
spolužáci, pohádkové bytosti - jejich podoby, 
proměny, nálady, pocity, povahy, jejich život, 
o čem přemýšlejí a sní, čeho se bojí, jak se 
pohybují, čemu věří, koho milují, jejich 
zvyky, co jedí 
Příklady námětů: Jak se líčí maminka, 
Domácí hostina, Tváře strašidel a skřítků, 
Výlet v autě, Můj velký strach, Ruce sochaře, 
bubeníka, lékaře Já Černochem, Barvy mého 
strachu, Miminko v bříšku, Naše paní učitelka 
se směje, Záznamy dechu, pohybu 
Já a svět přírody - zvuky a vůně přírody, 
rostliny a zvířata u nás doma, mraky, živly, 
déšť, vítr, bouřka, kaluže, brouci, listy a plody 
stromů, kořeny, kůra, rybník, řeka, akvárium, 
srsti, kůže, kameny, lastury, písek, jehličí, 
mechy, hnízda, Slunce, Země a hvězdy  
Příklady námětů: Barvy tropického ovoce, 
Oči jaguára, Kudy tekla řeka, Jak se mraky 
pohádaly, Proměny a cesty sněhových vloček, 
Co snědl slon, Pelíšky a skrýše, Veselé a 
smutné krajiny, Barvy Jupitera, Sbírky 
větviček a kořínků, Jak voní les, Největší 
hvězda na obloze, Můj kamarád kocour, 
Sbírka barevných písků, Co si povídají ryby 
Já a lidské výtvory - obraz a socha, linie a 
barva, písmo a ilustrace, řemeslo a technika, 
různé “zlepšováky”, letadla, lodě, ponorky, 
fantastické vynálezy, hudební nástroje, 
hodiny a hodinky, cukřenka, kniha, mapy, 
ornamenty, hole, brýle, domy a mosty, teplo a 
světlo, zvuky, rytmy přístrojů a strojů, věže, 
bludiště  
Příklady námětů: Zvuky a rytmy strojů, Kam 
až rostou mrakodrapy, Viděli jste domy 
z letadla ?, Hůl pro Krakonoše, Tatínkův 
pracovní stůl, Brýle a dýmka babičky, Jak 
zvoní zvony, Schodiště v našem domě, 
Vnitřnosti strojků a součástek, Krabička na 
dárek pro Tebe, Paleta, Barvy, které jsem 
potkal 

pokrytí průřezových témat 
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přesahy do: 
Čjl (3. ročník): Komunikační a slohová výchova, Čjl (3. ročník): Čtení a literární výchova, M 
(3. ročník): Geometrie, Prv (3. ročník): Krajina kolem nás, Prv (3. ročník): Naše obec, Prv (3. 
ročník): Příroda, ochrana přírody, Prv (3. ročník): Život v přírodě, Prv (3. ročník): Člověk, Pč 
(3. ročník): Práce s drobným materiálem, Pč (3. ročník): Konstrukční činnosti 
přesahy z: 
Prv (3. ročník): Krajina kolem nás, Pč (3. ročník): Pěstitelské práce, Pč (3. ročník): Příprava 
pokrmů, Prv (3. ročník): Návykové látky a zdraví 

VÝTVARNÉ UM ĚNÍ A ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ  

výstupy učivo 

Výtvarné umění a životní prostředí 
•  poznávají prostředí školy a její nejbližší 
okolí - sledují detaily stavby, předměty, 
zařízení, jejich barvy, tvary, hledají příjemná 
zákoutí, vymýšlejí nová řešení, porovnávají a 
hodnotí vzhled  jednotlivých prostor  
•  osvojují si schopnost výtvarné výpovědi - 
schopnost zdůvodnit, hodnotit a obhájit 
výtvarné pojetí, vést dialog, vyjadřovat se k 
tvorbě své a druhých – tolerovat jejich 
způsoby vidění a výtvarného vyjádření  
•  ověřují si vliv svých činností na okolí - 
vystavují své práce, s pomocí učitele realizují 
drobné výtvarné projekty, připravují 
výtvarnou výzdobu školní slavnosti a začínají 
se podílet na zlepšení prostředí školy  

•  aktivní práce s ilustrací (mezipředmětové 
vztahy s literární výchovou); doporučení 
ilustrátoři: Josef Lada, Jiří Trnka, Josef 
Čapek, Ota Janeček, Květa Pacovská, Daisy 
Mrázková, Olga Čechová, Zdeněk Smetana, 
Adolf Born, Eva Bednářová a další;  
•  funkce ilustrací a jejich výrazových 
prostředků (barva, linie, prostor); poznávání 
různých vyjadřovacích prostředků 
porovnáváním ilustrací;  
•  hračka, loutka, maňásek v životě dítěte 
(výtvarná hodnota, materiály, tvar); hračky 
současné i minulé, krajové varianty lidových 
hraček;  
•  seznamování s různými druhy výtvarného 
umění - malířstvím, grafikou, sochařstvím, 
architekturou (využití vycházek k objevování 
zajímavých staveb v okolí, výstav, galerií 
ap.);  
•  poznávání některých aspektů kultury 
odívání a kultury bydlení;  
•  průběžné rozvíjení smyslu pro krásu 
přírody a vztahu k životnímu prostředí;  
•  návštěvy galerií a výstav;  
•  využití témat této oblasti k besedám a k 
motivacím výtvarných činností  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (3. ročník): Komunikační a slohová výchova, Čjl (3. ročník): Čtení a literární výchova, M 
(3. ročník): Geometrie, Prv (3. ročník): Krajina kolem nás, Prv (3. ročník): Naše obec, Prv (3. 
ročník): Příroda, ochrana přírody, Prv (3. ročník): Život v přírodě, Prv (3. ročník): Člověk, Pč 
(3. ročník): Práce s drobným materiálem, Pč (3. ročník): Konstrukční činnosti 
přesahy z: 
Prv (3. ročník): Příroda, ochrana přírody, Prv (3. ročník): Člověk 
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4. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

VÝTVARNÉ VYJÁD ŘENÍ SKUTEČNOSTI 

výstupy učivo 

Výtvarné vyjádření skutečnosti 
•  uplatňuje ve vlastní výtvarné činnosti 
teoretické a praktické poznatky a dovednosti s 
výtvarnými výrazovými prostředky; s 
kresboui, malbou temperovými a krycími 
vodovými barvami, pastelem, křídou  
•  seznámí se s proporcemi lidského těla a 
hlavy  

•  expresivní volný výtvarný projev 
doplňovaný pozorováním skutečnosti  
•  zpřesňování vyjádření proporcí lidské 
postavy a hlavy konfrontací představy a 
skutečností; výtvarné vyjádření hlavy 
pohádkových bytostí (využití tvarové a 
barevné nadsázky)  
•  výtvarné vyjádření věcí; pozorování a 
vyjádření základních tvarových znaků a 
prostorových principů při zobrazování 
umělých forem; řešení barevných vztahů 
objektu a prostředí; malba vycházející ze 
skutečnosti i z představ;  
•  rozvíjení prostorového vidění, cítění a 
vyjadřování na základě pozorování 
prostorových jevů a vztahů (rovnoběžné 
zobrazování, perspektivní jevy v uměleckých 
dílech); ověřování výtvarného výrazu vlastní 
činností  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (4. ročník): Komunikační a slohová výchova, Čjl (4. ročník): Čtení a literární výchova, M 
(4. ročník): Souměrnost, M (4. ročník): Obsah čtverce a obdélníku, síť kvádru a krychle, Ikt 
(4. ročník): Prvotní seznámení s počítačem, Ikt (4. ročník): Ovládání počítače, Přv (4. ročník): 
Životní podmínky rostlin a živočichů a stavba jejich těl, Přv (4. ročník): Rostliny a 
živočichové v přírodě a péči člověka, Přv (4. ročník): Neživá příroda, Vl (4. ročník): Místo, v 
němž žijeme, Vl (4. ročník): Naše vlast, Pč (4. ročník): Práce s drobným materiálem, Pč (4. 
ročník): Konstrukční činnosti 
přesahy z: 
Přv (4. ročník): Životní podmínky rostlin a živočichů a stavba jejich těl, Přv (4. ročník): 
Rostliny a živočichové v přírodě a péči člověka, Přv (4. ročník): Neživá příroda, Vl (4. 
ročník): Místo, v němž žijeme 

UŽITÉ PRÁCE DEKORATIVNÍ A PROSTOROVÉ  

výstupy učivo 

Užité práce dekorativní a prostorové 
•  vědomě volí nástroje a techniky pro 
konkrétní výtvarné vyjádření, zacházejí s 
výtvarnými nástroji a prostředky pro kresbu, 
malbu  
•  tvoří jednoduché plošné kompozice z 
geometrických tvarů – mnohoúhelníky, 

•  řešení úkolů dekorativního charakteru v 
ploše; zjednodušení prvků a jejich řazení v 
tvarové a barevné kompozici  
•  rozvíjení citlivého vztahu k materiálu a k 
jeho zpracování s ohledem na účel, užití a 
výtvarný výraz na základě experimentálních 
činností využívání výrazových možností linie, 
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spirály, elipsy atd.; řazení, rytmus, prolínání, 
množení, vyvažování; přímka, křivka, linie, 
tvar atd.  

plochy, tvaru a struktury  
•  vytváření jednoduchých prostorových 
objektů a poznávání výtvarného výrazu v 
jednoduchých prostorových tvarech na 
základě hry a experimentování;  
•  já a mí blízcí - prarodiče, sourozenci, 
kamarádi a spolužáci, učitelé, domácí zvířata, 
hrdinové příběhů, bájí, mýtů , pohádek  
•  náš dům, město, škola; dávné, budoucí a 
vymyšlené civilizace  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (4. ročník): Komunikační a slohová výchova, Čjl (4. ročník): Čtení a literární výchova, M 
(4. ročník): Rovnoběžky, různoběžky, kolmice a kružnice, M (4. ročník): Souměrnost, M (4. 
ročník): Obsah čtverce a obdélníku, síť kvádru a krychle, Ikt (4. ročník): Prvotní seznámení s 
počítačem, Ikt (4. ročník): Ovládání počítače, Přv (4. ročník): Životní podmínky rostlin a 
živočichů a stavba jejich těl, Přv (4. ročník): Rostliny a živočichové v přírodě a péči člověka, 
Přv (4. ročník): Neživá příroda, Vl (4. ročník): Místo, v němž žijeme, Vl (4. ročník): Naše 
vlast, Pč (4. ročník): Práce s drobným materiálem, Pč (4. ročník): Konstrukční činnosti 
přesahy z: 
Pč (4. ročník): Práce s drobným materiálem, Pč (4. ročník): Příprava pokrmů, M (4. ročník): 
Rovnoběžky, různoběžky, kolmice a kružnice, M (4. ročník): Souměrnost, M (4. ročník): 
Obsah čtverce a obdélníku, síť kvádru a krychle 

VÝTVARNÉ UM ĚNÍ A ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ  

výstupy učivo 

Výtvarné umění a životní prostředí 
•  ověřují si vliv svých činností na okolí - 
vystavují své práce, realizují výtvarné 
projekty, připravují výtvarnou výzdobu školní 
slavnosti a podílejí se na zlepšení prostředí 
školy, dokumentují život školy – tvoří 
tematické kolekce a řady  
•  při práci s uměleckým dílem hledají a 
pojmenovávají základní obrazotvorné prvky  
•  poznávají prostředí školy a její nejbližší 
okolí – sledují detaily stavby a zařízení (jejich 
funkce, barvy, tvary), hledají příjemná 
zákoutí, vymýšlejí nová řešení, porovnávají a 
hodnotí vzhled  jednotlivých tříd  

•  krásy přírody a vztah k životnímu 
prostředí;  
•  návštěvy galerií, výstav, ateliérů, 
regionálních památek a zajímavostí; využití 
témat této oblasti k besedám a k motivacím 
praktických činností  
vědomě volí nástroje a techniky pro konkrétní 
výtvarné vyjádření, zacházejí s výtvarnými 
nástroji a prostředky pro kresbu, malbu, 
grafiku, plastickou a prostorovou tvorbu 
v široké funkční škále; seznamují se 
s možnostmi instalace, akční tvorby, 
výrazovými možnostmi těla, možnostmi 
výtvarných zásahů do přírody - využívají 
přírodní a umělé materiály, osvojili si 
schopnost používat současné technické 
zobrazovací prostředky podle podmínek školy 
- video, grafika PC, fotografie; výrazové 
prostředky jsou schopni volit podle námětu, 
tématu a záměru.  
tvoří jednoduché plošné kompozice z 
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geometrických tvarů – mnohoúhelníky, 
spirály, elipsy atd.; řazení, rytmus, prolínání, 
množení, vyvažování; přímka, křivka, linie, 
tvar atd.  
uvědomují si možnosti kompozičních přístupů 
a principů (horizontála, vertikála, kolmost, 
střed, symetrie, asymetrie, dominanta atd.), 
využívají je při experimentálním řazení, 
seskupování, zmenšování, zvětšování, 
zmnožování, vrstvení tvarů a linií v ploše i 
prostoru. 
vyjadřují charakteristické rysy stavby 
přírodních tvarů v prostoru i ploše; člení je, 
rozkládají, syntetizují. 
hodnotí a využívají výrazové možnosti barev 
a jejich kombinací (odstín - sytost, tón, 
harmonie, kontrast, jemné rozdíly) ve volné 
tvorbě i praktickém užití (např. oděv, 
interiér). 
ověřují si vliv svých činností na okolí - 
vystavují své práce, realizují výtvarné 
projekty, připravují výtvarnou výzdobu školní 
slavnosti a podílejí se na zlepšení prostředí 
školy, dokumentují život školy – tvoří 
tematické kolekce a řady. 
při práci s uměleckým dílem hledají a 
pojmenovávají základní obrazotvorné prvky a 
kompoziční přístupy, porovnávají rozdíly 
výtvarných vyjádření (abstraktní, popisné, 
alegorické, symbolické atd.); postupně se učí 
chápat výtvarnou formu jako systém znaků a 
významů. 
poznávají prostředí školy a její nejbližší okolí 
– sledují detaily stavby a zařízení (jejich 
funkce, barvy, tvary), hledají příjemná 
zákoutí, vymýšlejí nová řešení, porovnávají a 
hodnotí vzhled  jednotlivých tříd. 
osvojují si schopnost výtvarné výpovědi – 
jejího hodnocení, zdůvodnění a obhájení, 
vedení dialogu, vyjadřování se k tvorbě 
vlastní i ostatních - tolerance k rozdílným 
způsobům výtvarného vyjádření. 
zasazují předměty do neobvyklých 
souvislostí, vytvářejí nové a neobvyklé, 
poznávají současné trendy výtvarného umění, 
zaměřené na spojení s vědou a technikou.  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
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Čjl (4. ročník): Komunikační a slohová výchova, Čjl (4. ročník): Čtení a literární výchova, M 
(4. ročník): Rovnoběžky, různoběžky, kolmice a kružnice, M (4. ročník): Souměrnost, M (4. 
ročník): Obsah čtverce a obdélníku, síť kvádru a krychle, Ikt (4. ročník): Prvotní seznámení s 
počítačem, Ikt (4. ročník): Ovládání počítače, Přv (4. ročník): Životní podmínky rostlin a 
živočichů a stavba jejich těl, Přv (4. ročník): Rostliny a živočichové v přírodě a péči člověka, 
Přv (4. ročník): Neživá příroda, Vl (4. ročník): Místo, v němž žijeme, Vl (4. ročník): Naše 
vlast, Pč (4. ročník): Práce s drobným materiálem, Pč (4. ročník): Konstrukční činnosti 
přesahy z: 
Čjl (4. ročník): Komunikační a slohová výchova 

5. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

VÝTVARNÉ VYJÁD ŘENÍ SKUTEČNOSTI 

výstupy učivo 

Výtvarné vyjádření skutečnosti 
•  uplatňuje ve vlastní výtvarné činnosti 
teoretické a praktické poznatky a dovednosti s 
výtvarnými výrazovými prostředky; s 
kresbou, různými grafickými materiály a 
technikami, malbou temperovými a krycími 
vodovými barvami, pastelem, křídou, 
akvarelem, koláží, mozaikou, textilní 
aplikací; používat běžných pojmů z nauky o 
barvě  
•  prohloubí si znalosti o proporcích lidského 
těla a hlavy  
•  rozeznávají základní tvary lineárního a 
kresleného písma a jeho řazení v krátkých 
nápisech a užívat hotového písma  

•  expresivní volný výtvarný projev 
doplňovaný pozorováním skutečnosti  
•  výtvarné vyjádření kontrastu přírodních 
forem a pozadí; základní kompoziční principy  
•  zpřesňování vyjádření proporcí lidské 
postavy a hlavy konfrontací představy a 
skutečností; výtvarné vyjádření hlavy 
pohádkových bytostí (využití tvarové a 
barevné nadsázky)  
•  výtvarné vyjádření morfologických znaků, 
tvarů, barevnosti přírodních objektů 
(modelace); lineární a barevné vyjádření 
vnitřní stavby a vnitřního členění přírodních 
objektů s pohledem do jejich nitra; vyjádření 
morfologie růstu při kresbě a malbě rostlin s 
možností dotvářet přírodní formy na základě 
fantazie; sledování rozvoje citlivé výtvarné 
linie  
•  výtvarné vyjádření věcí; pozorování a 
vyjádření základních tvarových znaků a 
prostorových principů při zobrazování 
umělých forem; řešení barevných vztahů 
objektu a prostředí; malba vycházející ze 
skutečnosti i z představ  
•  rozvíjení prostorového vidění, cítění a 
vyjadřování na základě pozorování 
prostorových jevů a vztahů (rovnoběžné 
zobrazování, perspektivní jevy v uměleckých 
dílech); ověřování výtvarného výrazu vlastní 
činností  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
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M (5. ročník): Rovinné obrazce a tělesa, Ikt (5. ročník): Textový editor MS Office, Ikt (5. 
ročník): Internet, email, Přv (5. ročník): Země ve vesmíru, Vl (5. ročník): Česká republika, 
Evropa, svět, Vl (5. ročník): Obrazy z českých dějin, Pč (5. ročník): Práce s drobným 
materiálem, Pč (5. ročník): Konstrukční činnosti 
přesahy z: 
Čjl (5. ročník): Čtení a literární výchova, Čjl (5. ročník): Komunikační a slohová výchova, Čjl 
(5. ročník): Jazyková výchova, Přv (5. ročník): Země ve vesmíru, Přv (5. ročník): 
Rozmanitost podmínek života na Zemi, Přv (5. ročník): Člověk, jeho životní podmínky a 
vztahy k prostředí 

UŽITÉ PRÁCE DEKORATIVNÍ A PROSTOROVÉ  

výstupy učivo 

Užité práce dekorativní a prostorové 
•  projevuje smysl a cit pro prostorové formy 
a pro jejich výtvarné kvality; různé způsoby 
výtvarného zobrazování prostorových jevů a 
vztahů (hmoty, tvaru, struktury, světla, 
barvy); modelace  
•  poznává různé způsoby uměleckého 
vyjádření skutečnosti v malbě (figura, portrét, 
krajina, zátiší),v sochařství (socha, plastika, 
sousoší, busta, reliéf), ve volné grafice 
(základní druhy a techniky), různé způsoby 
výtvarného zobrazování prostorových jevů a 
vztahů (hmoty tvaru, struktury, světla, barvy); 
používat běžných pojmů z nauky o barvě  
•  vědomě volí nástroje a techniky pro 
konkrétní výtvarné vyjádření, zacházejí s 
výtvarnými nástroji a prostředky pro kresbu, 
malbu, grafiku, plastickou a prostorovou 
tvorbu v široké funkční škále; seznamují se 
s možnostmi instalace, akční tvorby, 
výrazovými možnostmi těla, možnostmi 
výtvarných zásahů do přírody - využívají 
přírodní a umělé materiály, osvojili si 
schopnost používat současné technické 
zobrazovací prostředky podle podmínek školy 
- video, grafika PC, fotografie; výrazové 
prostředky jsou schopni volit podle námětu, 
tématu a záměru  
•  tvoří jednoduché plošné kompozice z 
geometrických tvarů – mnohoúhelníky, 
spirály, elipsy atd.; řazení, rytmus, prolínání, 
množení, vyvažování; přímka, křivka, linie, 
tvar atd.  
•  ověřují si vliv svých činností na okolí - 
vystavují své práce, realizují výtvarné 
projekty, připravují výtvarnou výzdobu školní 

•  elementární poučení o teorii barev  
•  řešení úkolů dekorativního charakteru v 
ploše; zjednodušení prvků a jejich řazení v 
tvarové a barevné kompozici; symetrická a 
asymetrická řešení  
•  seznámení s funkcí písma (sdělenou i 
výtvarnou); písmeno jako dekorativní prvek; 
psané, kreslené, stříhané, vytrhávané; 
základní tvary lineárního kresleného a 
plošného písma a jeho řazení v jednoduchých 
krátkých nápisech; ověřování výrazové 
možnosti písma v hravých a experimentálních 
činnostech s užitím hotového typografického 
písma  
•  uplatnění výtvarného výrazu linie 
vytvářené různými nástroji v různých 
materiálech  
•  jak vypadáme - jak se vidíme - měníme, jak 
nás vidí - mění média, jak spolupracujeme, 
bojujeme, komunikujeme, radujeme se, 
slavíme; co máme společného, čím se lišíme, 
co cítíme a vnímáme, co víme a nevíme, 
přání, obavy a touhy  
•  organismy a jejich proměny - tvar, barva, 
růst rostlin  
•  nástroje, stroje, materiály, předměty, 
výtvory ; hudební nástroje, technické 
vynálezy, dopravní prostředky  
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slavnosti a podílejí se na zlepšení prostředí 
školy  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
M (5. ročník): Rovinné obrazce a tělesa, Ikt (5. ročník): Textový editor MS Office, Ikt (5. 
ročník): Internet, email, Přv (5. ročník): Člověk, jeho životní podmínky a vztahy k prostředí, 
Vl (5. ročník): Česká republika, Evropa, svět, Vl (5. ročník): Obrazy z českých dějin, Pč (5. 
ročník): Práce s drobným materiálem, Pč (5. ročník): Konstrukční činnosti 
přesahy z: 
M (4. ročník): Rovnoběžky, různoběžky, kolmice a kružnice, M (4. ročník): Souměrnost, Pč 
(5. ročník): Práce s drobným materiálem, Pč (5. ročník): Příprava pokrmů, M (5. ročník): 
Rovinné obrazce a tělesa, Čjl (5. ročník): Čtení a literární výchova, Čjl (5. ročník): 
Komunikační a slohová výchova, Čjl (5. ročník): Jazyková výchova 

VÝTVARNÉ UM ĚNÍ A ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ  

výstupy učivo 

Výtvarné umění a životní prostředí 
•  při práci s uměleckým dílem hledají a 
pojmenovávají základní obrazotvorné prvky a 
kompoziční přístupy, porovnávají rozdíly 
výtvarných vyjádření (abstraktní, popisné, 
alegorické, symbolické atd.); postupně se učí 
chápat výtvarnou formu jako systém znaků a 
významů  
•  poznávají prostředí školy a její nejbližší 
okolí – sledují detaily stavby a zařízení (jejich 
funkce, barvy, tvary), hledají příjemná 
zákoutí, vymýšlejí nová řešení, porovnávají a 
hodnotí vzhled  jednotlivých tříd  
•  osvojují si schopnost výtvarné výpovědi – 
jejího hodnocení, zdůvodnění a obhájení, 
vedení dialogu, vyjadřování se k tvorbě 
vlastní i ostatních - tolerance k rozdílným 
způsobům výtvarného vyjádření  
•  zasazují předměty do neobvyklých 
souvislostí, vytvářejí nové a neobvyklé, 
poznávají současné trendy výtvarného umění, 
zaměřené na spojení s vědou a technikou.  

•  malířství - různé způsoby uměleckého 
vyjádření skutečnosti (figura, portrét, krajina, 
zátiší)  
•  písmo - jeho komunikativní a estetická 
funkce  
•  krásy přírody a vztah k životnímu prostředí  
•  návštěvy galerií, výstav, ateliérů, 
regionálních památek a zajímavostí  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
M (5. ročník): Rovinné obrazce a tělesa, Ikt (5. ročník): Textový editor MS Office, Ikt (5. 
ročník): Internet, email, Přv (5. ročník): Země ve vesmíru, Přv (5. ročník): Rozmanitost 
podmínek života na Zemi, Přv (5. ročník): Člověk, jeho životní podmínky a vztahy k 
prostředí, Vl (5. ročník): Česká republika, Evropa, svět, Vl (5. ročník): Obrazy z českých 
dějin, Pč (5. ročník): Práce s drobným materiálem, Pč (5. ročník): Konstrukční činnosti 
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přesahy z: 
Vl (5. ročník): Česká republika, Evropa, svět, Vl (5. ročník): Obrazy z českých dějin, Ikt (5. 
ročník): Internet, email, Ikt (5. ročník): Tvorba dokumentů, Čjl (5. ročník): Čtení a literární 
výchova, Čjl (5. ročník): Komunikační a slohová výchova, Čjl (5. ročník): Jazyková výchova 

6. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

VÝTVARNÉ VYJÁD ŘENÍ SKUTEČNOSTI 

výstupy učivo 

Výtvarné vyjádření skutečnosti 
•  prakticky využívat ve vlastní tvořivé 
výtvarné činnosti základních poznatků o 
výtvarných výrazových prostředcích  
•  uplatňovat představivost, fantazii a 
výtvarné myšlení ve vlastním výtvarném 
projevu  
•  na základě vnímání a poznávání 
skutečnosti/zrakem, hmatem / nakreslí tvary a 
barevně znázorní pozorované přírodní 
objekty/rostliny,živočichové, 
kameny,listy,plody …/ .  
•  vytvoří: lineární kompozici jednotlivých 
objektů /plechovka, krabice/  

•  děj a vlastní vztah k němu, důraz na citový 
zážitek  
•  vyjádření dějových a prostorových vztahů, 
základních proporcí a pohybu lidské postavy  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (6. ročník): Komunikační a slohová výchova, Čjl (6. ročník): Literární výchova, M (6. 
ročník): Úhel a jeho velikost, M (6. ročník): Osová souměrnost, M (6. ročník): Trojúhelník, M 
(6. ročník): Objem a povrch kvádru a krychle, Ikt (6. ročník): Textový editor MS WORD, Ikt 
(6. ročník): Internet, D (6. ročník): Pravěk, D (6. ročník): Starověk, D (6. ročník): Starověké 
Řecko, D (6. ročník): Starověký Řím, Ov (6. ročník): Škola, obec, Ov (6. ročník): Region, 
vlast, Ov (6. ročník): Kulturní dědictví, Z (6. ročník): Tvar a pohyby planety Země, Z (6. 
ročník): Glóbus, Vkz (6. ročník): Já a moji blízcí, Vkz (6. ročník): Můj pracovní den 
přesahy z: 
Př (6. ročník): Buňka, F (6. ročník): Vlastnosti látek a těles, Ikt (6. ročník): Textový editor MS 
WORD, Ikt (6. ročník): Program POWER POINT, Z (6. ročník): Mapa, Čjl (6. ročník): 
Literární výchova, Z (6. ročník): Postavení Země ve vesmíru, Z (6. ročník): Tvar a pohyby 
planety Země, Z (6. ročník): Glóbus, Z (6. ročník): Přírodní složky a oblasti Země, Př (6. 
ročník): Úvod do systému práce, Př (6. ročník): Praktické poznávání přírody, D (6. ročník): 
Úvod do vyučování dějepisu, D (6. ročník): Pravěk, D (6. ročník): Starověk, D (6. ročník): 
Starověké Řecko, Z (6. ročník): Zeměpis světadílů a oceánů, It (7. ročník): Grafické 
programy, It (8. ročník): Grafické programy, It (9. ročník): Grafické programy 

UŽITÉ PRÁCE DEKORATIVNÍ A PROSTOROVÉ  

výstupy učivo 
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Užité práce dekorativní a prostorové 
•  vybere a uspořádá obrazové prvky v 
barevném řešení s využitím znalostí o barvě, s 
vyjádřením prostoru  
•  nakreslí: lidskou figuru-řídí se proporčními 
principy a vztahy, lidskou hlavu /z 
představy,podle skutečnosti / - tvar hlavy, 
části hlavy  
•  vytvoří prostorovou práci s figurálním 
námětem /např. filmový, literární hrdina …/  

•  plošné dekorativní kompozice v užité 
grafice  
•  zákonitosti výběru a užití písma, jeho 
sdělovací, výrazová a estetická funkce; 
uplatnění řazení a kompozice písma v ploše v 
experimentálních úlohách a cvičeních; 
aplikace hlavních zásad užité grafické tvorby 
ve spojení písma a motivu  
•  já a mí blízcí - prarodiče, sourozenci, 
kamarádi a spolužáci, učitelé, domácí zvířata, 
hrdinové příběhů, bájí, mýtů , pohádek, náš 
dům, město, škola; dávné, budoucí a 
vymyšlené civilizace  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (6. ročník): Komunikační a slohová výchova, Čjl (6. ročník): Literární výchova, M (6. 
ročník): Úhel a jeho velikost, M (6. ročník): Osová souměrnost, M (6. ročník): Trojúhelník, M 
(6. ročník): Objem a povrch kvádru a krychle, Ikt (6. ročník): Textový editor MS WORD, Ikt 
(6. ročník): Internet, D (6. ročník): Pravěk, D (6. ročník): Starověk, D (6. ročník): Starověké 
Řecko, D (6. ročník): Starověký Řím, Ov (6. ročník): Škola, obec, Ov (6. ročník): Region, 
vlast, Ov (6. ročník): Kulturní dědictví, Př (6. ročník): Mikroskopické pozorování, Př (6. 
ročník): Lišejníky, Př (6. ročník): Mnohobuněčné řasy a houby, Z (6. ročník): Postavení Země 
ve vesmíru, Z (6. ročník): Tvar a pohyby planety Země, Z (6. ročník): Glóbus, Vkz (6. 
ročník): Já a moji blízcí, Vkz (6. ročník): Můj pracovní den, Vkz (6. ročník): Zdraví na talíři, 
Vkz (6. ročník): Riskovat se nevyplácí 
přesahy z: 
M (4. ročník): Rovnoběžky, různoběžky, kolmice a kružnice, D (6. ročník): Pravěk, D (6. 
ročník): Starověk, D (6. ročník): Starověké Řecko, D (6. ročník): Starověký Řím, It (7. 
ročník): Grafické programy, It (8. ročník): Grafické programy, It (9. ročník): Grafické 
programy 

VÝTVARNÉ UM ĚNÍ A ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ  

výstupy učivo 

Výtvarné umění a životní prostředí 
•  citlivě vnímá okolní skutečnost uměleckou 
i mimouměleckou; projevovat aktivní 
estetický vztah k životnímu prostředí, k jeho 
tvorbě a ochraně  
•  osvojí si základy dobrého vkusu a 
uplatňovat je v praktickém životě;  
•  žák rozpozná díla malířská, sochařská, 
architektonická/ve spojení s dějinami lidstva 
– využití učiva dějepisu příslušného ročníku /.  
•  se žákovským kolektivem navštíví galerii, 
seznámí se s ukázkami prací výtvarných 
umělců minulosti i současnosti  

•  rozvíjení estetického vztahu, chápání a 
hodnocení významu hmotné kultury, užité 
tvorby a estetických aspektů životního 
prostředí;  
•  rozvíjení a prohlubování vztahu žáků k 
výtvarnému umění  
•  poznávání regionálních památek i krásy v 
přírodě;  
•  návštěvy galerií, výstav, ateliérů  
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pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (6. ročník): Komunikační a slohová výchova, Čjl (6. ročník): Literární výchova, M (6. 
ročník): Úhel a jeho velikost, M (6. ročník): Osová souměrnost, M (6. ročník): Trojúhelník, M 
(6. ročník): Objem a povrch kvádru a krychle, Ikt (6. ročník): Textový editor MS WORD, Ikt 
(6. ročník): Internet, D (6. ročník): Pravěk, D (6. ročník): Starověk, D (6. ročník): Starověké 
Řecko, D (6. ročník): Starověký Řím, Ov (6. ročník): Škola, obec, Ov (6. ročník): Region, 
vlast, Ov (6. ročník): Kulturní dědictví, Z (6. ročník): Postavení Země ve vesmíru, Z (6. 
ročník): Tvar a pohyby planety Země, Z (6. ročník): Glóbus, ES (7. ročník): Ekosystémy, ES 
(7. ročník): Životní styl a TUŽ, Vkz (6. ročník): Co víme o zdraví, Vkz (6. ročník): Jak 
pečovat o zdraví, Vkz (6. ročník): Riskovat se nevyplácí 
přesahy z: 
Ikt (6. ročník): Program POWER POINT, D (6. ročník): Pravěk, D (6. ročník): Starověk, D 
(6. ročník): Starověké Řecko, It (7. ročník): Grafické programy, It (8. ročník): Grafické 
programy, It (9. ročník): Grafické programy 

7. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

VÝTVARNÉ VYJÁD ŘENÍ SKUTEČNOSTI 

výstupy učivo 

Výtvarné vyjádření skutečnosti 
•  na základě vnímání a pozorování 
zajímavých předmětů, přístrojů a mechanismů 
vytvoří lineární podobu pozorovaného 
objektu, skupiny předmětů  
•  na základě pozorování přírodních a 
architektonických objektů vytvoří: skupinu 
přírodních objektů, kompozici přírodních 
objektů ve spojení s architekturou ,na základě 
kresebných studií vytvoří prostorovou práci s 
využitím přírodních objektů  

•  děj a vlastní vztah k němu, důraz na citový 
zážitek; fyzické a psychické stavy, dojmy a 
prožitky vyjádřené barvou v plošné 
kompozici - ilustrace  
•  vyjádření dějových a prostorových vztahů, 
základních proporcí a pohybu lidské postavy, 
především v  
grafických technikách; využívání předchozích 
náčrtů a skic 
•  výtvarné vyjádření zajímavých a 
neobvyklých přírodních tvarů a jejich 
charakteristických rysů ve studijních, 
případně fantazií dotvořených pracích  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (7. ročník): Komunikační a slohová výchova, Čjl (7. ročník): Literární výchova, M (7. 
ročník): Čtyřúhelníky, hranoly, D (7. ročník): Středověk od 5. do 12. století, D (7. ročník): 
Středověk od 13. do 15. století, Ov (7. ročník): Život ve společnosti, Př (7. ročník): Strunatci, 
Př (7. ročník): Vyšší rostliny, Z (7. ročník): Austrálie a Oceánie, Z (7. ročník): Afrika, Z (7. 
ročník): Amerika, Z (7. ročník): Asie, Z (7. ročník): Evropa, ES (7. ročník): Lidské aktivity a 
problémy ŽP, Vkz (7. ročník): Řekni mi co jíš 
přesahy z: 
Čjl (7. ročník): Komunikační a slohová výchova, Čjl (7. ročník): Literární výchova, D (7. 
ročník): Středověk od 5. do 12. století, D (7. ročník): Středověk od 13. do 15. století, Z (7. 
ročník): Austrálie a Oceánie, Z (7. ročník): Afrika, Z (7. ročník): Amerika, Z (7. ročník): 
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Asie, Z (7. ročník): Evropa 

UŽITÉ PRÁCE DEKORATIVNÍ A PROSTOROVÉ  

výstupy učivo 

Užité práce dekorativní a prostorové 
•  na základě kresby podle modelu nakreslí 
:stojící postavu, postavu s náznakem pohybu, 
lidskou hlavu /vyjádří odlišnosti tvarů 
obličeje, proporce obličeje, části obličeje/  
•  vytvoří prostorovou práci s figurativním 
námětem /zjednodušení, stylizace/- vybere 
vhodný materiál pro tvorbu  
•  svých osobních prožitků a představ využije 
při tvorbě výtvarných prací vyjadřujících 
vztahy dvou až tří postav  
•  rozlišuje:velikost postav a objektů v 
popředí , v pozadí, výraznost barvy a detailu v 
popředí, ustupující výraznost barvy a detailu 
v pozadí  

•  plošné dekorativní kompozice v užité 
grafice; vazba dekoru na tvar (kruh, čtverec, 
prostorový útvar); uplatnění výtvarného 
zjednodušení - stylizace  
•  zákonitosti výběru a užití písma, jeho 
sdělovací, výrazová a estetická funkce; 
uplatnění řazení a kompozice písma v ploše v 
experimentálních úlohách a cvičeních; 
aplikace hlavních zásad užité grafické tvorby 
ve spojení písma a motivu  
•  lidské bytosti, bytosti z mýtů minulých i 
budoucích - vznik, role, proměny, zánik, 
způsoby jednání, příbuznosti, odlišnosti, 
vlastnosti, vnímání, cítění, myšlení, paměť, 
představy, sny  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (7. ročník): Literární výchova, M (7. ročník): Čtyřúhelníky, hranoly, D (7. ročník): 
Středověk od 5. do 12. století, D (7. ročník): Středověk od 13. do 15. století, Ov (7. ročník): 
Život ve společnosti, Ov (7. ročník): Globální problémy lidstva, F (7. ročník): Světelné jevy, 
Př (7. ročník): Strunatci, Př (7. ročník): Vyšší rostliny, Z (7. ročník): Austrálie a Oceánie, Z 
(7. ročník): Afrika, Z (7. ročník): Amerika, Z (7. ročník): Asie, Z (7. ročník): Evropa, ES (7. 
ročník): Lidské aktivity a problémy ŽP, ES (7. ročník): Vztah člověka k prostředí, Vkz (7. 
ročník): Řekni mi co jíš, Vkz (7. ročník): Jak přežít pubertu, Vkz (7. ročník): Pohled do 
zrcadla a mezilidské vztahy, Vkz (7. ročník): Rizika a závislosti, Vkz (7. ročník): Bezpečně 
doma, ve škole i ve volném čase 
přesahy z: 
M (4. ročník): Rovnoběžky, různoběžky, kolmice a kružnice, M (4. ročník): Souměrnost, D 
(7. ročník): Středověk od 5. do 12. století, D (7. ročník): Středověk od 13. do 15. století 

VÝTVARNÉ UM ĚNÍ A ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ  

výstupy učivo 

Výtvarné umění a životní prostředí 
•  rozpozná realistické zobrazení krajiny a 
postavy od výtvarné stylizace, nadsázky. 
Rozpozná jednotlivé plány malířských 
děl,vnímá a chápe využití barvy, světla, stínu 
pro modelaci tvarů a vyjádření prostoru  
•  pozná hlavní architektonické znaky doby 
románské, gotické, renesanční.  

•  umění a jeho proměny v souvislosti s 
historickým vývojem lidské společnosti  
•  význam osobnosti umělce ve vztahu k době 
a společnosti: dokumentace na významných 
obdobích a osobnostech českého výtvarného 
umění (Velká Morava, románské, gotické a 
renezanční umění  
•  rozvíjení estetického vztahu, chápání a 
hodnocení významu hmotné kultury, užité 
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tvorby a estetických aspektů životního 
prostředí  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (7. ročník): Jazyková výchova, Čjl (7. ročník): Literární výchova, M (7. ročník): 
Čtyřúhelníky, hranoly, D (7. ročník): Středověk od 5. do 12. století, D (7. ročník): Středověk 
od 13. do 15. století, Ov (7. ročník): Život ve společnosti, Ov (7. ročník): Člověk a lidská 
práva, Ov (7. ročník): Globální problémy lidstva, F (7. ročník): Světelné jevy, Př (7. ročník): 
Opakování bezobratlých a nižších rostlin, Př (7. ročník): Strunatci, Př (7. ročník): Vyšší 
rostliny, Př (7. ročník): Ochrana rostlin a ekosystémy, Z (7. ročník): Austrálie a Oceánie, Z (7. 
ročník): Afrika, Z (7. ročník): Amerika, Z (7. ročník): Asie, Z (7. ročník): Evropa, ES (7. 
ročník): Ekosystémy, ES (7. ročník): Vztah člověka k prostředí, Vkz (7. ročník): Cesta ke 
zdraví, Vkz (7. ročník): Zdraví a životní prostředí, Vkz (7. ročník): Pohled do zrcadla a 
mezilidské vztahy, Vkz (7. ročník): Rizika a závislosti, Vkz (7. ročník): Bezpečně doma, ve 
škole i ve volném čase 
přesahy z: 
Čjl (7. ročník): Komunikační a slohová výchova, D (7. ročník): Středověk od 5. do 12. století, 
D (7. ročník): Středověk od 13. do 15. století 

8. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

VÝTVARNÉ VYJÁD ŘENÍ SKUTEČNOSTI 

výstupy učivo 

Výtvarné vyjádření skutečnosti 
- žák se seznámí s architekturou místa a na 
základě pozorované skutečnosti nakreslí: 
přední a zadní pohled domu, půdorys domu, 
stavební detaily domu/okno, dveře, schodiště, 
střecha, komín  
•  kresbou, frotáží, otisky, tupováním 
zaznamenává zajímavé detaily architektury 
/omítka, dlažba, dřevěné prvky domu, 
kamenné plochy/  
•  podle modelu nakreslí dopravní prostředek 
/auto, motocykl, autobus, vlak…/  
•  podle modelu nakreslí: sedící postavu 
/dodržuje proporční zákonitosti postavy, 
modeluje postavu světlem a stínem /, lidskou 
hlavu /tvar, proporce, části hlavy, výraz, 
mimika, modelace světlem a stínem/, nakreslí 
části lidského těla / ruka, oko, nos, ucho, ústa, 
vlasy/  

•  děj a vlastní vztah k němu, důraz na citový 
zážitek; fyzické a psychické stavy, dojmy a 
prožitky vyjádřené barvou v plošné 
kompozici - ilustrace; uplatnění expresivní a 
emocionální funkce barvy a poznávání jejího 
psychologického působení v tvarové a 
barevné nadsázce  
•  vyjádření dějových a prostorových vztahů, 
základních proporcí a pohybu lidské postavy, 
především v  
grafických technikách; využívání předchozích 
náčrtů a skic 
•  výtvarné vyjádření zajímavých a 
neobvyklých přírodních tvarů a jejich 
charakteristických rysů ve studijních, 
případně fantazií dotvořených pracích  
•  využití poznávání přírodních a uměleckých 
forem k rozvíjení představivosti; jejich volný 
výtvarný přepis, transpozice a parafráze  
•  výtvarné vyjádření velkých prostorových 
útvarů a krajinných motivů na základě 
pozorování, prožitků a poznatků  
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pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (8. ročník): Jazyková výchova, Čjl (8. ročník): Komunikační a slohová výchova, Čjl (8. 
ročník): Literární výchova, M (8. ročník): Kruh, kružnice, válec, D (8. ročník): Počátky 
novověku, D (8. ročník): Dějiny od 2. poloviny 17. do konce 18. století, D (8. ročník): Dějiny 
od konce 18. století do 70. let 19. století, Ov (8. ročník): Člověk a citový život, Ov (8. ročník): 
Člověk a rodinný život, Př (8. ročník): Původ a vývoj člověka, Z (8. ročník): Místní region - 
Novohradsko, SPP (8. ročník): Voda a vzduch , Vkz (8. ročník): Zaostřeno na zdraví, Vkz (8. 
ročník): Zdraví a nemoc, Vkz (8. ročník): Výživa jako součást životního stylu 
přesahy z: 
Čjl (8. ročník): Literární výchova, D (8. ročník): Počátky novověku, D (8. ročník): Dějiny od 
2. poloviny 17. do konce 18. století, D (8. ročník): Dějiny od konce 18. století do 70. let 19. 
století 

UŽITÉ PRÁCE DEKORATIVNÍ A PROSTOROVÉ  

výstupy učivo 

Užité práce dekorativní a prostorové 
•  prostorovou prací vytvoří svoji představu o 
architektuře, dopravních prostředcích 
současnosti a budoucnosti, využívá znalostí a 
informací z filmové a literární tvorby  
•  tvary a barevnými plochami vytváří 
obrazový celek, využívá: tvarové nadsázky a 
stylizace, barevné nadsázky / expresivní, 
symbolické /, písma, fotografií  

•  pozorování změny výtvarné formy při práci 
s různými materiály prostřednictvím 
experimentálních činností; využívání 
výrazových možností materiálů, jejich 
struktury a barvy v užité a dekorativní tvorbě 
s ohledem na jejich funkci;  
•  vyjádření jednoty materiálu, funkce, 
technologie zpracování a výtvarného výrazu v 
experimentálních činnostech a návrzích  
•  vztah funkce formy objektu a jeho 
prostorotvorný výraz na základě 
experimentace při jejich vytváření a při 
poznávání výtvarně technických principů;  
•  lidské skupiny a společenství - dvojice, 
parta; generace; rodičovství; obec, region - 
vztahy, situace, události, rituály  
•  Země – planeta života - vznik; sopky, 
potopy, světadíly; usazování, eroze, 
krystalizace, vrásnění; proměny krajiny; 
Země - planeta lidí  
•  svět umění – pokoj, obraz, rám; postava, 
socha, soška, zahrada; grafika, známka, ex 
libris, mince, erb, domovní znamení a logo, 
reklama a umění  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
M (8. ročník): Kruh, kružnice, válec, Ov (8. ročník): Člověk a citový život, Ov (8. ročník): 
Člověk a rodinný život, F (8. ročník): Elektromagnetické jevy, Ch (8. ročník): Vlastnosti 
látek, Ch (8. ročník): Voda a vzduch, Př (8. ročník): Původ a vývoj člověka, Př (8. ročník): 
Biologie člověka, Př (9. ročník): Mineralogie, Z (8. ročník): Místní region - Novohradsko, 
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SPP (8. ročník): Voda a vzduch , Vkz (8. ročník): Zaostřeno na zdraví, Vkz (8. ročník): 
Zdraví a nemoc, Vkz (8. ročník): Výživa jako součást životního stylu, Vkz (8. ročník): Jak si 
lépe porozumět, Vkz (8. ročník): Volby pro zdravý život, Vkz (8. ročník): Dospělost = 
odpovědnost, Vkz (8. ročník): Podpora zdraví - vklad do budoucnosti 
přesahy z: 
M (4. ročník): Rovnoběžky, různoběžky, kolmice a kružnice, M (4. ročník): Souměrnost, D 
(8. ročník): Počátky novověku, D (8. ročník): Dějiny od 2. poloviny 17. do konce 18. století, 
D (8. ročník): Dějiny od konce 18. století do 70. let 19. století 

VÝTVARNÉ UM ĚNÍ A ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ  

výstupy učivo 

Výtvarné umění a životní prostředí 
•  baroko- žák se seznámí se základními 
znaky architektury, sochařství a malby na 
ukázkách z tvorby autorů tvořících, nebo 
žijících v Čechách a v sepětí s oblastí školy  
•  romantismus, realismus, impresionismus – 
na ukázkách z děl domácích a světových 
představitelů těchto směrů žák vyvozuje 
základní znaky a rozdílnosti výtvarných 
postupů v malířství  

•  umění a jeho proměny v souvislosti s 
historickým vývojem lidské společnosti  
•  význam osobnosti umělce ve vztahu k době 
a společnosti: dokumentace na významných 
obdobích a osobnostech českého výtvarného 
umění ( barok, umění 19. stol.);v souvislosti 
se světovým uměním (významné osobnosti 
světového výtvarného umění minulosti i 
současnosti)  
•  rozvíjení estetického vztahu, chápání a 
hodnocení významu hmotné kultury, užité 
tvorby a estetických aspektů životního 
prostředí;  
•  estetická a užitná hodnota výrobků, 
průmyslový design a technická estetika; 
estetická úroveň reklamy  
•  architektura a její podíl na formování 
životní prostředí  
•  rozvíjení a prohlubování vztahu žáků k 
výtvarnému umění, jeho prožívání a 
hodnocení hlubším pochopením specifičnosti 
a nezastupitelnosti umění v životě člověka a 
společnosti; chápání a hodnocení 
prostorových architektonických forem z 
hlediska jejich praktické funkce, organizace a 
vztahu k prostředí a jeho estetickým kvalitám  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (8. ročník): Jazyková výchova, Čjl (8. ročník): Komunikační a slohová výchova, Čjl (8. 
ročník): Literární výchova, M (8. ročník): Kruh, kružnice, válec, D (8. ročník): Počátky 
novověku, D (8. ročník): Dějiny od 2. poloviny 17. do konce 18. století, D (8. ročník): Dějiny 
od konce 18. století do 70. let 19. století, Ov (8. ročník): Člověk a citový život, Ov (8. ročník): 
Člověk a rodinný život, Ov (8. ročník): Stát a právo, Ov (8. ročník): Stát a hospodářství, Ch 
(8. ročník): Voda a vzduch, Př (8. ročník): Původ a vývoj člověka, Z (8. ročník): Místní region 
- Novohradsko, Vkz (8. ročník): Zaostřeno na zdraví, Vkz (8. ročník): Zdraví a nemoc, Vkz 
(8. ročník): Výživa jako součást životního stylu, Vkz (8. ročník): Podpora zdraví - vklad do 
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budoucnosti 
přesahy z: 
D (8. ročník): Počátky novověku, D (8. ročník): Dějiny od 2. poloviny 17. do konce 18. 
století, D (8. ročník): Dějiny od konce 18. století do 70. let 19. století 

9. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

VÝTVARNÉ VYJÁD ŘENÍ SKUTEČNOSTI 

výstupy učivo 

Výtvarné vyjádření skutečnosti 
- kresbou zachytí linie čar lidské dlaně 
- vytváří otisky rukou /křída,sádra,temperové 
barvy/ 
-kresbou vyjádří symboliku pohybů prstů,gest 
rukou /řeč prstů a rukou/ 
•  hledá a zaznamenává stopy člověka v 
písku, trávě, hlíně, sněhu  

•  děj a vlastní vztah k němu, důraz na citový 
zážitek; fyzické a psychické stavy, dojmy a 
prožitky vyjádřené barvou v plošné 
kompozici - ilustrace; uplatnění expresivní a 
emocionální funkce barvy a poznávání jejího 
psychologického působení v tvarové a 
barevné nadsázce  
•  vyjádření dějových a prostorových vztahů, 
základních proporcí a pohybu lidské postavy, 
především v  
grafických technikách; využívání předchozích 
náčrtů a skic 
•  výtvarné vyjádření zajímavých a 
neobvyklých přírodních tvarů a jejich 
charakteristických rysů ve studijních, 
případně fantazií dotvořených pracích  
•  využití poznávání přírodních a uměleckých 
forem k rozvíjení představivosti; jejich volný 
výtvarný přepis, transpozice a parafráze  
•  výtvarné vyjádření velkých prostorových 
útvarů a krajinných motivů na základě 
pozorování, prožitků a poznatků  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (9. ročník): Jazyková výchova, Čjl (9. ročník): Literární výchova, M (9. ročník): Jehlan, 
kužel, koule, D (9. ročník): Dějiny od konce 19. století do 1. světové války, D (9. ročník): 
Československo a svět v době světových válek, D (9. ročník): Československo a svět ve 2. 
polovině 20. století, Ov (9. ročník): Člověk a občanský život, Ov (9. ročník): Člověk a 
pracovní činnosti, Ov (9. ročník): Etická výchova - životní perspektivy, F (9. ročník): Vesmír, 
Ch (9. ročník): Přírodní látky, Ch (9. ročník): Plasty a syntetická vlákna, Př (9. ročník): Vznik 
a vývoj Země, Př (9. ročník): Vznik a vývoj života na Zemi, Př (9. ročník): Vliv počasí a 
podnebí na rozvoj organizmů, Z (9. ročník): Krajina 
přesahy z: 
D (9. ročník): Československo a svět v době světových válek, D (9. ročník): Československo 
a svět ve 2. polovině 20. století, D (9. ročník): Dějiny od konce 19. století do 1. světové války 
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UŽITÉ PRÁCE DEKORATIVNÍ A PROSTOROVÉ  

výstupy učivo 

Užité práce dekorativní a prostorové 
– na základě znalostí o stavbě lidského těla a 
procesech v lidském těle tvoří práce s 
realistickým obrazem tváře,postavy /kresba, 
malba, grafika / 
•  realizuje vlastní představu o vnitřních 
pochodech lidského těla, duševních stavech / 
cesta labyrintem mého těla, barevné 
myšlenky, růžové sny …/  
•  linií zobrazí cesty a dráhy komet,meteoritů, 
vesmírných plavidel –počítačová grafika  
•  vytvoří reliéfní podobu povrchu planety 
/tvarování papíru, hlína,kašírování, sádra …/  
•  vytvoří konstrukci technických 
vymožeností a robotů, mobily –/prostorové 
práce s využitím tvarové a barevné nadsázky, 
stylizace/  

•  plošné dekorativní kompozice v užité 
grafice; vazba dekoru na tvar (kruh, čtverec, 
prostorový útvar); uplatnění výtvarného 
zjednodušení - stylizace  
•  zákonitosti výběru a užití písma, jeho 
sdělovací, výrazová a estetická funkce; 
uplatnění řazení a kompozice písma v ploše v 
experimentálních úlohách a cvičeních; 
aplikace hlavních zásad užité grafické tvorby 
ve spojení písma a motivu  
•  ověřování zákonitostí užité grafiky,vizuální 
komunikace a písma v experimentálních 
činnostech a výtvarných studiích uplatnění 
poznání těchto zákonitostí v jednoduchých 
výtvarných návrzích ve spojení kompozice 
motivu a písma v ploše  
•  využívání hotového i volně kresleného 
písma  
•  pozorování změny výtvarné formy při práci 
s různými materiály prostřednictvím 
experimentálních činností; využívání 
výrazových možností materiálů, jejich 
struktury a barvy v užité a dekorativní tvorbě 
s ohledem na jejich funkci  
•  vyjádření jednoty materiálu, funkce, 
technologie zpracování a výtvarného výrazu v 
experimentálních činnostech a návrzích  
•  vztah funkce formy objektu a jeho 
prostorotvorný výraz na základě 
experimentace při jejich vytváření a při 
poznávání výtvarně technických principů  
•  vesmír - Země ve vesmíru; Slunce, planety, 
galaxie, černé díry, supernovy, pulsary a 
kvasary; hmota, energie, rychlost a světlo; 
umělá tělesa, komunikace  
•  svět předmětů - materiál, tvar, konstrukce a 
funkce; výtvor a výrobek; oděv, nábytek, 
bytové doplňky, suvenýry, reklama, móda, 
vkus, styl a sloh  
•  technika, stroje, energie - proměny, 
konstrukce, pohony, pohyby; fungování a 
schopnosti strojů; proměny energie; věda, 
technika a příroda  
•  byt, stavba, město  

pokrytí průřezových témat 
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přesahy do: 
M (9. ročník): Jehlan, kužel, koule, D (9. ročník): Dějiny od konce 19. století do 1. světové 
války, D (9. ročník): Československo a svět v době světových válek, D (9. ročník): 
Československo a svět ve 2. polovině 20. století, Ov (9. ročník): Člověk a pracovní činnosti, 
Ov (9. ročník): Etická výchova - životní perspektivy, F (9. ročník): Vesmír, Ch (9. ročník): 
Plasty a syntetická vlákna, Př (9. ročník): Vznik a vývoj Země, Př (9. ročník): Mineralogie, Př 
(9. ročník): Geologie, Př (9. ročník): Vznik a vývoj života na Zemi, Př (9. ročník): Vliv počasí 
a podnebí na rozvoj organizmů, Z (9. ročník): Krajina 
přesahy z: 
M (4. ročník): Rovnoběžky, různoběžky, kolmice a kružnice, M (4. ročník): Souměrnost, D 
(9. ročník): Československo a svět v době světových válek, D (9. ročník): Československo a 
svět ve 2. polovině 20. století, D (9. ročník): Dějiny od konce 19. století do 1. světové války 

VÝTVARNÉ UM ĚNÍ A ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ  

výstupy učivo 

Výtvarné umění a životní prostředí 
•  seznámí se se základními principy a znaky 
těchto výtvarných směrů a proudů 20. století 
kubismus, abstraktní /nefigurativní / umění, 
pop-art, kinetické umění  

•  umění a jeho proměny v souvislosti s 
historickým vývojem lidské společnosti  
•  význam osobnosti umělce ve vztahu k době 
a společnosti: dokumentace na významných 
obdobích a osobnostech českého výtvarného 
umění (umění 20. stol.);v souvislosti se 
světovým uměním (významné osobnosti 
světového výtvarného umění minulosti i 
současnosti); ilustrační tvorba  
•  rozvíjení estetického vztahu, chápání a 
hodnocení významu hmotné kultury, užité 
tvorby a estetických aspektů životního 
prostředí  
•  estetická a užitná hodnota výrobků, 
průmyslový design a technická estetika; 
estetická úroveň reklamy  
•  architektura a její podíl na formování 
životní prostředí  
•  rozvíjení a prohlubování vztahu žáků k 
výtvarnému umění, jeho prožívání a 
hodnocení hlubším pochopením specifičnosti 
a nezastupitelnosti umění v životě člověka a 
společnosti; chápání a hodnocení 
prostorových architektonických forem z 
hlediska jejich praktické funkce, organizace a 
vztahu k prostředí a jeho estetickým kvalitám  
•  vliv estetiky obytného prostředí na člověka; 
význam tvarů a barev v bytě; odívání, vkus  
Doporučené výtvarné materiály a techniky 
•  malba, kresba (uhel, rudka, štětec, 
dřívko,pero, tužka ap.), grafické a 
kombinované techniky, koláž, monotyp;  
•  papír, dřevo, hlína, plasty, kov, textil, 
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průmyslové materiály, sádra, kůže, kaménky 
aj.; výtvarné konstruování, modelování, 
kašírování  
Z R C A D L O – aneb co už umím a znám 
Žáci  
vědomě volí výtvarné prostředky, přírodní a 
umělé materiály, přístupy pro vlastní výtvarné 
vyjádření - kombinují je a experimentují 
s nimi. Orientují se na hlubší poznání a 
zvládnutí vybraných výtvarných technik. 
Rozlišují kvalitu podkladu pro konkrétní 
výtvarnou techniku, vědomě volí vhodný 
podklad např. savost, strukturu, barvu papíru. 
Experimentují s papírem, papírovou hmotou, 
ručním papírem, benzínovými papíry, vlnitou 
lepenkou, novinami. 
prakticky ověřují a postupně využívají 
kompoziční principy (např. dominanta, 
subdominanta, vertikála, horizontála, 
diagonála, zlatý řez, kontrast, harmonie) 
v experimentálních činnostech a vlastní 
tvorbě. 
v přírodě, technických výtvorech i výtvarných 
dílech hledají, analyzují skryté a tušené 
zákonitosti výtvarných projevů. Objevují a 
ověřují jednotu výtvarného, estetického a 
matematického řádu (výtvarná geometrie ulit 
- spirál, labyrintů, ornamentů, fraktálů atd.).  
seznamují se s různými typy zobrazení a učí 
se je vnímat v historických souvislostech - 
rovnoběžné promítání, pohledy, perspektiva 
(např. hieratická kompozice, renesanční 
perspektiva, perspektiva ve fotografii, 
vícepohledové zobrazení, průřezy prostorem, 
Escherovy imaginární prostory). 
učí se zacházet s dostupnými zobrazovacími 
prostředky - video, foto, PC, skener atd.  
osvojují si různé možnosti vystižení 
přírodních tvarů - jejich stavby, barev, 
povrchů, struktur vhodnými výtvarnými 
technikami (např., otisky, frotáže, roláže, 
montáže, různé transformace - stylizace, 
deformace tvarů, transpozice a nadsázka 
barev). 
pozorují, porovnávají a zařazují do 
historických souvislostí základní stavební 
prvky architektury (např. římsa, okno, portál, 
sloup, sgrafita, mozaika). 
pracují se světlem a barvou v konkrétním 
prostředí a prostoru (paprsek, stín, osvětlení 
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tváře), hledají historické paralely (např. hry se 
stíny, sochy v noci, Rembrandt, Vermer, 
kinetismus, atd.). 
hlouběji zkoumají charakter a psychický účin 
barev, jejich symbolické významy. Prohlubují 
si znalosti základních pojmů nauky o barvách 
(tón, jas, lomená barva, pestré a nepestré 
barvy, míchání barev, barevný kontrast a 
harmonie, přírodní a syntetická barviva). 
Zabývají se barvou v umění, hodnotí, 
přirovnávají (např. fauvismus - kubismus, 
Seurat, Monet, pravěké jeskyní malby, 
způsoby míchání barev na PC atd.) . 
cíleně zkoumají vztahy vlastního těla a 
prostoru (fáze pohybu, tanec, sport, 
pantomima, gesta), estetiku pohybu, tělo a 
pohyb v umění (např. Segal, Giacometti, 
Jakobsen, Moore, Arp, Zoubek, Pollock, 
kaligrafie, body art, PC animace). 
orientují se v oblastech moderního 
výtvarného umění, seznamují se s hlavními 
trendy (např. instalace, performance, videoart, 
multimedia, akční umění). 
sledují, dokumentují a prezentují proměny 
vlastního výtvarného vývoje (archiv, 
portfolio, adjustace, dokumentace, tématická 
výstava, výtvarné publikace, přehlídka). 
jsou schopni hodnotit, obhájit, zdůvodnit 
vlastní výtvarnou výpověď, vést o ni dialog, 
vyjadřovat se k tvorbě druhých a tolerovat ji. 
podílejí se na kultivaci školního prostředí, 
v týmu spoluvytvářejí koncepci výtvarného 
řešení jednotlivých prostor školy a jejího 
okolí (instalace objektů, květin, atd.). 
své dovednosti a vědomosti uplatňují při 
návrzích designu jednoduchých předmětů 
(karoserie auta, barevné řešení bytu, nástroje, 
užité předměty atd.). 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (9. ročník): Jazyková výchova, Čjl (9. ročník): Literární výchova, M (9. ročník): Jehlan, 
kužel, koule, D (9. ročník): Dějiny od konce 19. století do 1. světové války, D (9. ročník): 
Československo a svět v době světových válek, D (9. ročník): Československo a svět ve 2. 
polovině 20. století, Ov (9. ročník): Člověk a pracovní činnosti, Ov (9. ročník): Etická 
výchova - životní perspektivy, F (9. ročník): Vesmír, Ch (9. ročník): Plasty a syntetická 
vlákna, Ch (9. ročník): Mimořádné události - havárie, Př (9. ročník): Vznik a vývoj Země, Př 
(9. ročník): Mineralogie, Př (9. ročník): Geologie, Př (9. ročník): Vznik a vývoj života na 
Zemi, Z (9. ročník): Globální problémy současného světa, Z (9. ročník): Krajina 
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přesahy z: 
Čjl (9. ročník): Literární výchova, D (9. ročník): Československo a svět v době světových 
válek, D (9. ročník): Československo a svět ve 2. polovině 20. století, D (9. ročník): Dějiny od 
konce 19. století do 1. světové války 

4.7.2. Hudební výchova - charakteristika 

Předmět Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Tato 
vzdělávací oblast vede žáka k porozumění hudebnímu umění a hudbě, k jejímu vnímání a 
využívání jako prostředku komunikace.  

Hlavním cílem předmětu Hudební výchova je u žáka kultivovat hudebnost v oblasti 
hudebního sluchu, zpěvního hlasu, smyslu pro rytmus, melodického a harmonického cítění, 
hudební paměti, představivosti, fantazie a kreativity. V tvořivých činnostech žák rozvíjí 
nonverbální vyjadřování pomocí tónu a zvuku, pohybu, gesta, mimiky.  

Prostřednictvím vokálních, instrumentálních, poslechových a hudebně pohybových 
činností žák rozvíjí receptivní, reprodukční a částečně i produkční schopnosti. 

S přechodem na 2. stupeň základního vzdělávání žák navazuje na dílčí hudební 
činnosti a dále se učí porozumění hudebním vyjadřovacím prostředkům. Zároveň se zde 
otevírá cesta širšímu nazírání na kulturu a umění. Připomínají se historické souvislosti a 
společenské kontexty ovlivňující umění a kulturu. Žák poznává společenské funkce hudby 
jednotlivých uměleckých epoch a postupně se orientuje v základním slohovém a stylovém 
rozvrstvení. Žák získává vhled jak do české hudební kultury, tak i do kultury jiných národů. 
Žák si těmito prostředky postupně osvojuje umělecký svět a na základě poznání a porozumění 
je schopen utvářet estetické pocity, postoje a závěry. 

 
1. OBSAHOVÉ VYMEZENÍ 

Učivo vzdělávacího předmětu Hudební výchova na druhém stupni tematicky navazuje 
na učivo prvního stupně. Učivo je na druhém stupni rozděleno na čtyři oblasti hudebních 
činností: 
1) vokální činnosti 
Hlavním obsahem je práce s hlasem, při níž dochází ke kultivaci pěveckého i mluvního 
projevu. Žák posiluje správné pěvecké návyky. Žák si osvojuje hudební rytmus, orientaci v 
notovém záznamu, rozvíjí hudební sluch a hudební představivost, intonuje a vokálně 
improvizuje. 
2) instrumentální činnosti 
Obsahem je hra na hudební nástroje a jejich využití při hudební reprodukci i produkci, 
vyjadřování hudebních i nehudebních představ pomocí hudebního nástroje. 
3) hudebně pohybové činnosti 
Obsahem je pohybový doprovod znějící hudby, ztvárňování hudby a reagování na ni pomocí 
pohybu, tance a gest. 
4) poslechové činnosti 
Obsahem je aktivní vnímání znějící hudby, při níž žák poznává hudbu ve všech jejích 
žánrových a stylových podobách. Žák si osvojuje základní životopisná data skladatelů. Učí se 
hudbu analyzovat a interpretovat. 

Tyto oblasti jsou dále rozpracovány do tematických celků v jednotlivých ročnících. 
Některé tematické celky umožňují navázání mezipředmětových vztahů a kooperaci s dalšími 
předměty (např. dějepisem, výtvarnou a literární výchovou). Mezipředmětová propojenost 
nám zajišťuje nahlížet na daný jev či osobnost z více úhlů. 
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2. ČASOVÉ VYMEZENÍ 
Vzdělávací obsah předmětu Hudební výchova vymezeného RVP je realizován na 1. a 

2. stupni základní školy. Hudební výchova je vyučována na celém 2. stupni (6.-9. ročník) jako 
samostatný předmět s hodinovou týdenní dotací. Celková časová dotace tak činí 4 hodiny. 

  
3. ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ 

Předmět Hudební výchova je vyučován ve speciální učebně hudební výchovy. K 
doplnění a rozšíření učiva jsou v rámci exkurzních dnů organizovány návštěvy divadelních a 
koncertních představení. 

1. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

HLASOVÁ VÝCHOVA  

výstupy učivo 

Hlasová výchova 
•  dbá na správné dýchání a držení těla 
,provádí hlasová a dechová cvičení  
•  zřetelně vyslovuje  
•  rozlišuje tón, zvuk, hlas mluvený a zpěvní  
•  učí se používat dětské hudební nástroje k 
rytmických cvičením a hudebnímu doprovodu  
•  provádí hudebně pohybovou činnost 
(držení těla, chůze, jednoduché taneční hry, 
pochod)  
•  pozná vybrané hudební nástroje (viz 
hudební nástroje) podle zvuku  

•  pěvecký a mluvní projev (pěvecké 
dovednosti řeč - zpěv; hluboko - vysoko; silně 
- slabě; pomalu - rychle; vesele - smutně; 
hlasová hygiena)  
•  hudební rytmus - rytmus písní  
•  dvojhlas (lidový dvojhlas)  
•  hudební hry(ozvěna)  
•  pohybové vyjádření hudby (pohybová 
improvizace)  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (1. ročník): Čtení a literární výchova, M (1. ročník): N čísla a číslo 0 
přesahy z: 
VV (1. ročník): Užité práce dekorativní a prostorové, Prv (1. ročník): Člověk a zdraví, Čjl (1. 
ročník): Čtení a literární výchova, Prv (1. ročník): Jsem školák 

HUDEBNÍ NAUKA  

výstupy učivo 

Hudební nauka 
•  zná význam not  
•  rozlišuje krátké a dlouhé tóny  
•  umí vytleskat rytmus podle vzoru  
•  pozná a umí pojmenovat klavír, kytaru, 
flétnu, dřívka, triangl, hůlky, bubínek 
(jednoduché rytmické doprovody)  

•  hudební rytmus - hra na nástroje 
orffovského instrumentáře, pohyb podle 
hudby, hra na tělo  
•  kvality tónů (krátký - dlouhý, hluboký - 
vysoký, silný - slabý)  
•  hudba vokální, instrumentální, vokálně 
instrumentální, lidský hlas ( mužský, ženský 
dětský )  
•  hudební nástroj - barva tónů  
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pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (1. ročník): Komunikační a slohová výchova, M (1. ročník): N čísla a číslo 0 

2. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

HLASOVÁ VÝCHOVA  

výstupy učivo 

Hlasová výchova 
rozlišuje rytmus pomalý a rychlý, melodii 
stoupavou a klesavou, zeslabování a 
zesilování 
rozlišuje umělou a lidovou píseň 

•  pěvecký a mluvní projev (pěvecké 
dovednosti - rozvíjení hlavového tónu, měkké 
nasazení, výslovnost samohlásek, hlasová 
hygiena, dynamicky odlišný zpěv, rozšiřování 
hlasového rozsahu, melodie klesá, stoupá)  
•  hudební rytmus - zrychlování, zpomalování  
•  melodie, doprovod  
•  dvojhlas (lidový dvojhlas, kánon)  
•  rytmizace, hudební hry (otázka – 
odpověď), hudební improvizace  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (2. ročník): Čtení a literární výchova 
přesahy z: 
Prv (2. ročník): Člověk a zdraví, Prv (2. ročník): Lidé a čas 

HUDEBNÍ NAUKA  

výstupy učivo 

Hudební nauka 
umí vytleskat rytmus podle říkadel a písní 
zná pojmy notová osnova, noty, houslový klíč 
rozlišuje noty, pomlky, takty 
umí doplnit zpěv hrou na jednoduché hud. 
nástroje 
pozná a rozlišuje hudební nástroje podle 
zvuku – klavír, trubka, housle, pikola 
umí užívat dětské hudební nástroje 
seznámí se s vybranými skladbami klasiků 

•  kvality tónů, harmonie, disarmonie  
•  hudební výrazové prostředky, hudební 
prvky (pohyb melodie, rytmus)  
•  hudba vokální, instrumentální, vokálně 
instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj  
•  hudební styly (hudba pochodová, taneční, 
ukolébavka)  
•  p-mf-f  
•  nota čtvrťová, osminová a půlová  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (2. ročník): Komunikační a slohová výchova, M (2. ročník): Číselný obor do 20 
přesahy z: 
M (2. ročník): Číselný obor do 20, M (2. ročník): Číslený obor 0 - 100 
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3. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

HLASOVÁ VÝCHOVA  

výstupy učivo 

Hlasová výchova 
•  kvality tónů, vztahy mezi tóny (akord)  
•  hudební výrazové prostředky, hudební 
prvky (pohyb melodie, rytmus)  
•  hudba vokální, instrumentální, vokálně 
instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj  
•  hudební styly (hudba pochodová, taneční, 
ukolébavka, …)  
•  nota celá  
•  notová osnova, taktová čára  

•  pěvecké dělení slov, dýchání (v pauze, 
mezi frázemi)  
•  rozšiřování hlasového rozsahu  
•  pěvecký a mluvní projev (pěvecké 
dovednosti, hlasová hygiena, dynamicky 
odlišný zpěv)  
•  dvojhlas (lidový dvojhlas, kánon)  
•  pohybové vyjádření melodie - jejího 
tempa.dynamiky  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (3. ročník): Komunikační a slohová výchova, Čjl (3. ročník): Čtení a literární výchova, 
Czj (3. ročník): Skladba 
přesahy z: 
Prv (3. ročník): Život v přírodě, Czj (3. ročník): Skladba, Czj (3. ročník): Tvarosloví, Prv (3. 
ročník): Člověk 

HUDEBNÍ NAUKA  

výstupy učivo 

Hudební nauka 
•  umí vytleskat a taktovat dvoučtvrteční a 
tříčtvrteční takt  
•  -umí pojmenovat notovou osnovu  
rozliší a přečte z notového zápisu takt 
dvoučtvrteční, tříčtvrteční,  
•  rozlišuje a umí napsat notu celou, půlovou, 
čtvrťovou, podle zápisu not pozná stoupavou 
a klesavou melodii  
•  rozlišuje nástroje dechové, smyčcové, 
žesťové a umí uvést příklad  
•  poslechem rozezná hudební nástroje  
•  poslouchá vážnou hudbu, zábavnou, 
slavnostní  

•  kvality tónů, vztahy mezi tóny (akord)  
•  hudební výrazové prostředky, hudební 
prvky (pohyb melodie, rytmus)  
•  hudba vokální, instrumentální, vokálně 
instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj  
•  hudební styly (hudba pochodová, taneční, 
ukolébavka, …)  
•  nota celá  
•  notová osnova, taktová čára  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (3. ročník): Čtení a literární výchova, M (3. ročník): Číselný obor 0-100 
přesahy z: 
M (3. ročník): Číselný obor 0-100 
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4. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

HLASOVÁ VÝCHOVA  

výstupy učivo 

Hlasová výchova 
•  učí se další písně  
•  dbá na správné dýchání  
•  rozlišuje nástroje dechové, smyčcové, 
klávesové, drnkací, bicí  
•  doprovodí písně na rytmických nástrojích  
•  rytmizace říkadel  

•  dvojhlas a vícehlas (prodleva, dvojhlasé 
písně)  
•  taktování, pohybový doprovod znějící 
hudby (3/4 a 4/4 takt, valčík, menuet)  
•  pohybové vyjádření hudby ( pantomima a 
pohybová improvizace)  
•  prodlužování výdechu, vázání tónů  
•  rozlišování melodie od doprovodu  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (4. ročník): Čtení a literární výchova, Czj (4. ročník): Skladba 
přesahy z: 
Czj (4. ročník): Skladba, Czj (4. ročník): Tvarosloví, Čjl (4. ročník): Čtení a literární výchova, 
Čjl (4. ročník): Jazyková výchova 

HUDEBNÍ NAUKA  

výstupy učivo 

Hudební nauka 
•  zná pojmy repetice, houslový klíč  
•  umí napsat houslový klíč  
•  rozlišuje délky not a umí je zapsat  
•  pozná dynamická znaménka p, mf, f a umí 
je v písní použít  
•  zná stupnici C dur (názvy not)  
•  pamatuje si nejdůležitější údaje o B. 
Smetanovi  
•  seznámí se s životem a dílem A. Dvořáka  
•  pozná opakující se téma v poslouchané 
skladbě  

•  hudební rytmus (realizace písní ve 3/4 a 4/4 
taktu)  
•  grafický záznam vokální hudby - orientace 
v notovém záznamu  
•  hra na hudební nástroje (reprodukce 
motivů, témat, jednoduchých skladbiček 
pomocí nástrojů z Orfeova instrumentáře  
•  kvality tónů  
•  vztahy mezi tóny  
•  hudební výrazové prostředky a hudební 
prvky(repetice, legato, staccato...)  
•  hudba vokální, instrumentální, vokálně 
instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj  
•  hudební styly a žánry (hudba pochodová, 
taneční, ukolébavka, …)  
•  interpretace hudby (slovní vyjádření)  
•  předvětí, závětí  
•  hudební forma malá, rondo  
•  epizody ze života skladatelů poslouchané 
hudby  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (4. ročník): Čtení a literární výchova, M (4. ročník): Číselný obor do 1 000 000 
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5. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

HLASOVÁ VÝCHOVA  

výstupy učivo 

Hlasová výchova 
•  zpívá na své úrovni jednoduché dvojhlasé 
písně  
•  naučí se vybrané písně J. Uhlíře a k. Šípa  
•  dbá na správné dýchání  
•  doprovodí písně na rytmické a melodické 
hudební nástroje  

•  intonace a vokální improvizace (durové a 
mollové tóniny)  
•  rytmizace, melodizace a stylizace, hudební 
improvizace (tvorba hudebního doprovodu, 
hudební hry)  
•  grafický záznam melodie (rytmické schéma 
jednoduché skladby)  
•  taktování, pohybový doprovod znějící 
hudby (3/4 a 4/4 takt, valčík, menuet)  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (5. ročník): Komunikační a slohová výchova, Czj (5. ročník): Skladba 

HUDEBNÍ NAUKA  

výstupy učivo 

Hudební nauka 
•  pozná smyčcové nástroje – housle, 
violoncello, kontrabas  
•  dechové nástroje – trubka, pozoun, lesní 
roh  
•  seznámí se s hudebními nástroji v 
symfonickém orchestru  
•  zná pojmy stupnice C dur, repetice, 
zesílení, zeslabení  
•  čte noty v rozsahu c1 – g2 v houslovém 
klíči  
•  zná původ státní hymny  
•  poslouchá vybrané skladby  
•  poslechem pozná vybrané smyčcové a 
dechové nástroje  

•  grafický záznam melodie (rytmické schéma 
jednoduché skladby)  
•  taktování, pohybový doprovod znějící 
hudby (3/4 a 4/4 takt, valčík, menuet)  
•  kvality tónů  
•  vztahy mezi tóny  
•  hudební výrazové prostředky a hudební 
prvky  
•  hudba vokální, instrumentální, vokálně 
instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj  
•  hudební styly a žánry (hudba pochodová, 
taneční, ukolébavka, …)  
•  hudební formy (malá a velká písňová, 
rondo, variace)  
•  interpretace hudby (slovní vyjádření)  
•  celý tón, půltón  
•  skupiny not  
•  dirigent, sbormistr, kapelník  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (5. ročník): Čtení a literární výchova, M (5. ročník): N čísla 
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6. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

HLASOVÁ VÝCHOVA  

výstupy učivo 

Hlasová výchova 
•  žák zvládá nasazení tónu, dýchání, 
frázování  
•  uplatňuje již dříve osvojené intonační 
dovednosti  
•  rozšiřuje svůj hlasový rozsah  
•  zpívá dle svých možností intonačně a 
rytmicky přesně  
•  procvičuje rytmické cítění a rytmickou 
paměť  

•  nasazení tónu, dýchání, frázování  
•  vokální činnosti - rytmická a intonační 
cvičení, vzestupná a sestupná řada tónů, akord  
•  lidový dvojhlas  
•  reprodukce známých písní  
•  rytmické a melodické hádanky  
•  rytmické a melodické ozvěny  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (6. ročník): Komunikační a slohová výchova, Vkz (6. ročník): Jak pečovat o zdraví 
přesahy z: 
D (6. ročník): Pravěk, D (6. ročník): Starověké Řecko 

HUDEBNÍ NAUKA  

výstupy učivo 

Hudební nauka 
•  žák se orientuje v proudu znějící hudby  
•  vnímá užité výrazové prostředky  
•  rozliší sluchem zvuk vybraných hudebních 
nástrojů a dovede je pojmenovat  
•  rozliší skladbu vokální a instrumentální  
•  vyhledává souvislosti mezi hudbou a 
jinými druhy umění  
•  seznamuje se s vybranými skladbami  

•  písňová forma  
•  notopis  
•  kontrast v hudbě (dynamika, tempo, 
metrum, sólo)  
•  polka, valčík  
•  obsazení symfonického orchestru  
•  komorní soubory  
•  poznávání hudebních nástrojů  
•  jevištní hudební formy (opera, opereta, 
muzikál, balet,scénická hudba)  
•  hudební formy (variace, písňová forma, 
symfonie, koncert)  
•  epizody ze života skladatelů poslouchané 
hudby  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (6. ročník): Literární výchova 
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7. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

HLASOVÁ VÝCHOVA  

výstupy učivo 

Hlasová výchova 
•  žák při zpěvu využívá správné pěvecké 
návyky  
•  podle svých individuálních dispozic zpívá 
intonačně čistě a rytmicky přesně  
•  využívá své individuální schopnosti a 
dovednosti při hudebních aktivitách  

Vokální činnosti: 
•  zpěv lidových a umělých písní  
•  poznávání regionálních zvláštností lidové 
písně  
•  upevňování pravidel hlasové hygieny  
•  dechová cvičení  
•  hlasová cvičení na upevňování pěveckých 
dovedností, rozšiřování rozsahu, vyrovnávání 
rejstříků  
•  dvojhlas, trojhlas (podle možností třídy), 
vokální polyfonie  
Hutka: Náměšť 
Česká státní hymna - Škroup: Kde domov 
můj 
Dýnom, dánom 
Tota Hel'pa 
Vomáčka: Veselé vánoce 
Půjdem spolu do Betléma 
Veselme se 
Růžička 
Čtyři koně jdou 
Ó řebíčku zahradnický 
Tatíčku můj starý 
Široký, hluboký 
Znám já jeden 
Bejvávalo, bejvávalo 
Jelen: Pocestný 
Zvonař: Čechy krásné, Čechy mé 
Teče voda, teče 
Kdyby tady byla taková panenka 
Dál zvěstujte tu zprávu 
A ja taka dzivočka 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (7. ročník): Literární výchova, Czj (7. ročník): Skladba, Czj (7. ročník): Tvarosloví, Czj 
(8. ročník): Skladba, Czj (8. ročník): Tvarosloví, Czj (9. ročník): Skladba, Czj (9. ročník): 
Tvarosloví, D (7. ročník): Středověk od 5. do 12. století, D (7. ročník): Středověk od 13. do 
15. století, D (8. ročník): Počátky novověku, Ov (7. ročník): Člověk a morálka, Vkz (7. 
ročník): Řekni mi co jíš 
přesahy z: 
D (7. ročník): Středověk od 5. do 12. století, D (7. ročník): Středověk od 13. do 15. století 
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HUDEBNÍ NAUKA  

výstupy učivo 

Hudební nauka 
•  rozpoznání jednotlivých hudebních forem  
•  seznámení se s pojmy genialita, módnost, 
modernost, kýč, celebrita  
•  žák posuzuje hudební dílo v kontextu s 
jinými hudebními i nehudebními díly, dobou, 
životem  

•  hudební formy (kánon, fuga, sonáta, 
symfonie, symfonická báseň,kantáta, 
oratorium  
•  skladatel, skladatelské techniky,interpret  
•  představení nejdůležitějších zástupců české 
a světové hudby  
•  tance - lidový, výrazový, společenský, 
balet, pantomima, moderní tance  
•  stupnice -dur,moll, tónika, dominanta, 
subdominanta  
•  předtaktí  
•  zákon - symetrie, kontrastu, gradace  
•  partitura  
•  opera, madrigal, nástr.. koncert  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (7. ročník): Literární výchova 
přesahy z: 
Ov (6. ročník): Kulturní dědictví 

DĚJINY HUDBY  

výstupy učivo 

Dějiny hudby 
•  poznává nejstarší hudební památky a umí je 
zařadit do historických souvislostí  
•  při poslechu využívá získané zkušenosti  
•  spojuje poslech s instrumentální nebo 
pohybovou činností  
•  rozpozná hudební nástroje , jejich výrazové 
možnosti  
•  zařadí skladbu do příslušného období  
•  pohybem reaguje na znějící hudbu s 
využitím jednoduchých gest  
•  rozliší základní vlastnosti tónu  

Poslechové činnosti 
Pochod, tanec, vážná hudba k poslechu 
Výběr poslechových skladeb různých období 
- periodizace hudebních dějin, sloh, žánr 
Pravěk, starověk 
Románská hudba - gregoriánský chorál, 
nejstarší české hudební památky  
Gotická hudba - písně světské, duchovní 
chorály + husitské písně,kancionál,trubadúr, 
truvér 
Renesanční hudba - světová a česká, počátky 
opery, opera, madrigal, nástr.. koncert 
Dobrý král Václav 
Veselme se 
Růžička 
Ktož jsú boží bojovníci 
Michna z Otradovic: Chtíc aby spal, Nebeští 
kavalérové 
De Machaut: Jestliže žal mě sužuje 
Palestrina: Celá jsi krásná 

pokrytí průřezových témat 
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přesahy do: 
Čjl (7. ročník): Literární výchova, D (7. ročník): Středověk od 5. do 12. století, D (7. ročník): 
Středověk od 13. do 15. století, Ov (7. ročník): Člověk a morálka 
přesahy z: 
Čjl (7. ročník): Literární výchova 

8. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

HLASOVÁ VÝCHOVA  

výstupy učivo 

Hlasová výchova 
•  dodržuje správné pěvecké návyky a 
hlasovou hygienu  
•  zpívá intonačně čistě, rytmicky přesně  
•  respektuje dynamiku písně  
•  umí zazpívat lidový dvojhlas  
•  seznámí se s charakteristickými prvky 
džezové hudby  
•  umí přesně rytmicky zazpívat vybrané 
písně  

Vokální činnosti: 
Dechová cvičení 
Hlasová cvičení na upevňování pěveckých 
dovedností, rozšiřování 
rozsahu, vyrovnávání rejstříků 
Dvojhlas, trojhlas (podle možností třídy) 
Batalion 
Jelen: Pocestný 
Zvonař: Čechy krásné, Čechy mé 
Jeremiáš: Jen dál 
Beethoven: Óda na radost - hymna EU 
Ó řebíčku zahradnický 
Široký, hluboký 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Př (8. ročník): Biologie člověka 
přesahy z: 
D (8. ročník): Počátky novověku, D (8. ročník): Dějiny od 2. poloviny 17. do konce 18. 
století, D (8. ročník): Dějiny od konce 18. století do 70. let 19. století 

HUDEBNÍ NAUKA  

výstupy učivo 

Hudební nauka 
•  umí použít k doprovodu jednoduché 
nástroje  
•  zná pojem akord  
•  zná jednoduché kytarové akordy  
•  rozliší durovou a molovou stupnici  

Pražské jaro 
Symfonická hudba 
Národní divadlo 
zákon - symetrie, kontrastu, gradace 
symfonická báseň 
partitura 
coda 
národní školy 
improvizace 
virtuóz 
etuda 
serenáda 
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pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (8. ročník): Literární výchova, D (8. ročník): Dějiny od 2. poloviny 17. do konce 18. 
století, D (8. ročník): Dějiny od konce 18. století do 70. let 19. století 
přesahy z: 
Ov (6. ročník): Kulturní dědictví 

DĚJINY HUDBY  

výstupy učivo 

Dějiny hudby 
•  při poslechu využívá získané zkušenosti  
•  spojuje poslech s instrumentální nebo 
pohybovou činností  
•  rozpozná hudební nástroje , jejich výrazové 
možnosti  
•  rozpozná rozdíly komorní a symfonické 
hudby  
•  zařadí skladbu do příslušného období  
- pohybem reaguje na znějící hudbu s 
využitím jednoduchých gest 
•  postihuje rytmické, dynamické a výrazové 
změny v hudebním proudu  
•  rozliší základní vlastnosti tónu  
•  sluchem rozliší melodii vzestupnou a 
sestupnou  
•  umí pojmenovat vybrané hudební formy  

Poslechové činnosti 
Pochod, tanec, vážná hudba k poslechu 
Výběr poslechových skladeb různých období 
Baroko – Vivaldi, Bach, Handel  
Klasicismus - Haydn, Mozart, Beethoven 
Romantismus – Wagner, Chopin, Schubert  
Český romantismus – Smetana, Dvořák 
Beethoven: IX. symfonie, Egmont, Měsíční 
sonáta 
Škroup: Kde domov můj 
Smetana: Libušino proroctví 
Dvořák: Slovanský tanec č. l 
Vejvanovský: Serenáda in C 
Ryba: Hej, mistře 
Brixi ( podle možností ) 
Smetana: Vltava 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (8. ročník): Literární výchova, D (8. ročník): Dějiny od 2. poloviny 17. do konce 18. 
století, D (8. ročník): Dějiny od konce 18. století do 70. let 19. století 
přesahy z: 
Čjl (8. ročník): Literární výchova, Čjl (8. ročník): Komunikační a slohová výchova 

9. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

DĚJINY HUDBY XX.  STOLETÍ  

výstupy učivo 

Dějiny hudby XX. století 
•  seznámí se s charakteristickými prvky 
džezové hudby  
•  orientuje se v jednotlivých hudebních 
obdobích  
•  zná charakteristické znaky a umí nalézt 

Afroamerická hudba – kořeny, vznik a vývoj 
jazzu 
•  archaický jazz  
•  ragtime – S. Joplin - Entertainer  
•  klasický jazz – Luis Armstrong  
•  dixieland  
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souvislosti z jiných oborů umělecké činnosti  
•  při poslechu využívá získaných znalostí a 
zkušeností  
•  postihuje hudebně výrazové prostředky  
•  spojuje poslech s pohybovou činností  

•  symfonický jazz G. Gerschwin – Rhapsody 
in blue  
- Američan v Paříži 
Tvorba populární hudby – současné trendy a 
hlavní představitelé 
Vznik a vývoj rockové hudby – blues - 
rozdělení 
•  rythm and blues + rocknroll – vznik  
Historie rocknrollu – 50. léta USA 
•  nástup britských skupin Shadows, Beatles  
Beatles – historie 
•  písňová tvorba  
•  význam  
Rocková hudba 70. let – rozdělení a trendy 
•  musikálová hudba – rocková opera  
•  artrock – tvorba Pink Floyd  
Folklor a folk – vznik a trendy 
•  světový folk – P. Seeger, Peter, Paul a 
Mary, B. Dylan  
•  český folk – Spirituál kvintet, K. Kryl  
Světová moderní hudba a a čeští interpreti 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (9. ročník): Literární výchova, Czj (9. ročník): Skladba, Czj (9. ročník): Tvarosloví, D (9. 
ročník): Dějiny od konce 19. století do 1. světové války, D (9. ročník): Československo a svět 
v době světových válek, D (9. ročník): Československo a svět ve 2. polovině 20. století, Ov 
(9. ročník): Člověk a právo, Ov (9. ročník): Etická výchova - životní perspektivy, F (9. 
ročník): Zvukové jevy, Z (9. ročník): Globální problémy současného světa 
přesahy z: 
Ov (6. ročník): Kulturní dědictví, Čjl (9. ročník): Literární výchova, Čjl (9. ročník): 
Komunikační a slohová výchova, D (9. ročník): Československo a svět v době světových 
válek, D (9. ročník): Československo a svět ve 2. polovině 20. století, D (9. ročník): Dějiny od 
konce 19. století do 1. světové války 

HUDEBNÍ NAUKA A ZP ĚV 

výstupy učivo 

Hudební nauka a zpěv 
•  dodržuje správné pěvecké návyky a 
hlasovou hygienu  
•  podle svých individuálních hudebních 
dispozic zpívá kultivovaně a pěvecky správně 
písně různých žánrů  
•  při poslechu využívá získaných znalostí a 
zkušeností  
•  postihuje hudebně výrazové prostředky  
•  spojuje poslech s pohybovou činností  

Hudba do kroku a do skoku 
•  opakování hudebních období  
Hudební žánry XX. století – panorama 
populární hudby 
•  písně z autorské dílny J. Uhlíře a Z. 
Svěráka  
•  zpěv spirituálů a traditionalů  
•  zpěv vánočních písní a koled  
•  písně Diana, Bye bye love, Pár havraních 
copánků  
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•  písně Help, Píši Vám  
•  písně Jednou budem dál, Dům u 
vycházejícího slunce, Anděl, Jen vítr to ví  
•  písně na prázdniny  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (9. ročník): Literární výchova, D (9. ročník): Dějiny od konce 19. století do 1. světové 
války, D (9. ročník): Československo a svět v době světových válek, D (9. ročník): 
Československo a svět ve 2. polovině 20. století, F (9. ročník): Zvukové jevy, Z (9. ročník): 
Globální problémy současného světa 

4.7.3. Sborový zpěv - charakteristika 

Sborový zpěv dává žákům příležitost, aby projevovali a uspokojovali svou přirozenou 
potřebu setkávání s hudbou. Tuto potřebu předmět podněcuje, rozvíjí kultivuje v organizaci 
hudebně výchovných činností s širším záměrem obohacovat jejich estetické vnímání a 
prožívání světa. 

V souladu s přirozeným fyziologickým, emocionálním a rozumovým rozvojem žáků 
sborový zpěv směřuje zvláště k tomu, aby žáci 
•  kultivovali svou hudebnost v oblasti hudebního sluchu, zpěvního hlasu, smyslu pro rytmus, 
melodického a harmonického cítění, hudební paměti, představivosti a fantazie;  
•  rozvíjeli své receptivní, reprodukční a částečně i produkční schopnosti a dovednosti 
aktivitami vokálními, instrumentálními, poslechovými a hudebně pohybovými;  
•  porozuměli hudebně vyjadřovacím prostředkům a společenským funkcím hudby 
jednotlivých uměleckých epoch a postupně se orientovali v jejich základním slohovém a 
stylovém rozvrstvení;  
•  získali vhled do hudební kultury české i jiných národů, seznámili se se schopností umění 
minulosti i dneška emocionálně působit a vytvářet mosty mezi lidmi.  

Přístupy k obsahu a organizaci výuky 
Sborový zpěv se uskutečňuje především prostřednictvím pěveckých činnostín a 

dovedností, které jsou vzájemně provázány a navzájem se doplňují. Jejich obsahem je hlasová 
výchova, rozvoj rytmických a intonačních dovedností, jednohlasý a vícehlasý zpěv s 
doprovodem i bez doprovodu, osvojování hry na orffovské nástroje (zobcovou flétnu atd.), 
nutné k instrumentálním doprovodům písní. Je pracováno s tóny, motivy a tématy, hudebními 
formami a výrazovými prostředky hudby (s rytmickou, tempovou a dynamickou složkou, 
pozornost je věnována i vertikální a horizontální organizaci hudby). 

7. – 9. ROČNÍK - DOTACE: 0+2, VOLITELNÝ (JAZYKOVĚ KULTURNÍ SKUPINA) 

Učivo: Zpěv a hlasová výchova 
•  získávání základních pěveckých návyků  
•  upevňování pěveckých návyků  
•  rozšiřování rejstříku  
•  zdokonalování artikulace, dynamiky hlasu, frázování, agogika, prodloužení výdechu při 
zpěvu  
•  trojhlasý zpěv (rozezpívání, kánony, lidový dvojhlas + ostináto, zpěv kadencí)  
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•  zdokonalování hlasové techniky  
•  střídavý dech  
•  rozšiřování hlasového rozsahu  
•  vícehlasý zpěv (kánony, lidový dvojhlas, trojhlas, sborové úpravy lidových písní i vícehlasé 
umělé písně)  
- věnovat pozornost hlasové hygieně (především v období mutace, ale i v období 
pomutačním) 
- rozšiřování hlasového rozsahu u sopránů a altů (sledovat mutační procesy i u dívčích hlasů), 
tenorů i basů 
•  vícehlasý zpěv - v jednohlasém, dvojhlasém, trojhlasém i čtyřhlasém vokálním projevu 
(smíšený sbor), který svou obtížností odpovídá stupni hudebního rozvoje žáků, jsou 
aplikovány jejich pěvecké dovednosti i teoretické hudební vědomosti  
Intonace a sluchová výchova 
•  intonace + volné nástupy všech stupňů v dur i moll  
•  intonace chromatické, celotónové, dórské stupnice eventuálně dalších církevních modů a 
cikánské dur i moll  
•  tonální i intervalová intonační metoda  
•  sluchová analýza intervalů (harmonicky i melodicky)  
•  intervaly přesahující oktávu (nona, undecima, duodecima, tercdecima)  
•  tóny pamětné a vztažné  
•  reprodukce disonantního dvojhlasu (eventuálně trojhlasu)  

 

4.8. Člověk a zdraví 

4.8.1. Výchova ke zdraví- charakteristika 

Výchova ke zdraví cíleně upevňuje a rozširuje základní poznatky a dovednosti v 
oblasti péče o zdraví, rozvíjí přístup k osobní hygieně v souvislosti s dospíváním. Vede k 
prohlubování praktických preventivně zdravotnických znalostí a dovedností. Vytváří u žáků 
předpoklady pro odpovídající postavení "zdraví" v jejich aktuálním i perspektivním žebříčku 
hodnot. Výuka směřuje k tomu, aby se žáci orientovali v otázkách aktivního zdraví 
uplatňovaných ve vztahu k vlastní osobě i k jiným lidem, rozpoznali fyziologické, psychické a 
sociální změny spojené s dospíváním, uměli na ně adekvátně reagovat a v této souvislosti i 
kultivovali svoje chování. Předmět žákům podá informace o možných způsobech řešení 
krizových situací, povede žáky k rozpoznání žádoucího a nežádoucího postoje k rizikovým 
oblastem chování (zneužívání návykových látek, násilí apod). 

6. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  
KOMPETENCE OBČANSKÉ 

CO VÍME O ZDRAVÍ  

výstupy učivo 
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Co víme o zdraví 
•  uvede příklady pozitivních a negativních 
vlivů na člověka, na jeho zdraví a způsob 
života  
projevuje odpovědný vztah pravidlům 
zdravého životního stylu; dobrovolně se 
podílí na programech podpory zdraví v rámci 
školy a obce 

•  somatické změny v dospívání  
•  psychické a sociální zrání – problémy  
•  péče o pleť a vzhled v období dospívání  
•  osobní a intimní hygiena  
•  mezigenerační konflikty, problémy se 
vstupem do samostatného života  
•  předčasná sexuální zkušenost a její rizika  
•  sexuální orientace  
•  nemoci přenosné pohlavním stykem  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
D (6. ročník): Pravěk, Př (8. ročník): Biologie člověka, Př (8. ročník): Nemoci, úrazy a 
prevence, TV (6. ročník): Učební plán, Pč (6. ročník): Pěstitelské práce a chovatelství 
přesahy z: 
Přv (5. ročník): Zdravý životní styl, Czj (6. ročník): Skladba, TV (6. ročník): Učební plán, 
Vkz (6. ročník): Jak pečovat o zdraví, D (6. ročník): Starověk, D (6. ročník): Starověké 
Řecko, D (6. ročník): Starověký Řím, VV (6. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, Ov 
(8. ročník): Člověk a citový život, Vkz (8. ročník): Podpora zdraví - vklad do budoucnosti 

JÁ A MOJI BLÍZCÍ  

výstupy učivo 

Já a moji blízcí 
•  rozlišuje užší a širší příbuzenské vztahy  
•  popíše základní funkce rodiny  
•  zná rozdělení rolí v rodině, vysvětlí jejich 
význam  
•  přiměřeně se chová ke starším lidem a k 
mladším dětem  
•  projevuje úctu k rodinným tradicím a 
zvyklostem  
•  uvede konkrétní příklady kamarádského 
chování  
•  respektuje přijatá pravidla soužití mezi 
vrstevníky  
•  k opačnému pohlaví se chová kultivovaně  

•  já jako zdroj informací o sobě  
•  sebepoznávání a sebepojetí  
•  moje vztahy k druhým lidem  
•  můj domov, moje rodina  
•  naše třída (kamarádství, přátelství)  
•  vzájemné poznávání ve skupině  
•  pozorování a aktivní naslouchání  
•  pravidla soužití v komunitě  
•  spolupráce a kooperace  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Ov (6. ročník): Škola, obec, Ov (7. ročník): Člověk a morálka, Ov (7. ročník): Člověk a lidská 
práva, Ov (8. ročník): Člověk a rodinný život 
přesahy z: 
Ikt (6. ročník): Textový editor MS WORD, VV (6. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, 
VV (6. ročník): Užité práce dekorativní a prostorové 
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JAK PEČOVAT O ZDRAVÍ  

výstupy učivo 

Jak pečovat o zdraví 
•  rozpozná příznaky běžných nemocí a včas 
informuje nemocné  
•  pojmenuje cesty přenosu nejběžnějších 
infekčních chorob, doporučované způsoby 
ochrany před nimi a prakticky je dodržuje  
•  poskytne základní péči při nemoci v rodině 
(změří teplotu, zavolá lékaře, podá nápoj)  
•  uplatňuje důležité zásady při podávání léků 
(neužívat žádné léky bez vědomí rodičů, 
dodržovat předepsané dávkování)  
•  pojmenuje zdroje a místa možných nehod a 
úrazů v bytě i venku  
•  navrhne způsoby bezpečného chování při 
pobytu a hrách venku  
•  ošetří lehčí poranění, vhodně reaguje na 
situaci úrazu, v případě potřeby zavolá 
záchranku  

•  běžné nemoci a jejich příznaky  
•  infekční nemoci  
•  cesty přenosu  
•  ochrana před nemocemi  
•  okolnosti vzniku úrazu  
•  jak se chránit před úrazem (bezpečné 
chování)  
•  zásady první pomoci, domácí lékárnička  
•  péče při nemoci v rodině, užívání a 
ukládání léků  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Př (6. ročník): Fotosyntéza a dýchání, Př (8. ročník): Biologie člověka, Př (8. ročník): 
Nemoci, úrazy a prevence, Vkz (6. ročník): Co víme o zdraví 
přesahy z: 
Přv (5. ročník): Péče o zdraví, Ikt (6. ročník): Textový editor MS WORD, Ikt (6. ročník): 
Program POWER POINT, Ikt (6. ročník): Internet, HV (6. ročník): Hlasová výchova, TV (6. 
ročník): Učební plán, D (6. ročník): Starověké Řecko, D (6. ročník): Starověký Řím, VV (6. 
ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, Vkz (8. ročník): Podpora zdraví - vklad do 
budoucnosti 

MŮJ PRACOVNÍ DEN  

výstupy učivo 

Můj pracovní den 
•  uplatňuje pravidla osobní hygieny v 
denním režimu  
•  uvede zásady prevence zubního kazu  
•  předvede správný postup při čištění zubů  
•  popíše jak pečovat o hygienu základních 
oděvních součástí  
•  rozlišuje, kolik času je potřebné denně 
věnovat aktivnímu pohybu  
•  sestaví vlastní týdenní (denní) rozvrh 
činností a diskutuje o něm z hlediska zásad 
zdravého způsobu života  

•  režim dne školáka  
•  hygiena tělesná a duševní  
•  osobní hygiena (péče o čistotu těla, péče o 
vlasy, ruce, nohy, ústní dutinu, oči aj.)  
•  hygiena odívání  
•  pohybové činnosti v denním režimu  
•  volný čas a podpora zdraví, bezpečné 
trávení volného času  
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•  zařazuje do denního režimu činnosti 
vhodné z hlediska zdraví (vhodný pohyb, 
odpočinek, dostatečně dlouhý spánek)  
•  rozlišuje mezi zdravými a méně zdravými 
potravinami  
•  rozlišuje mezi potravinami s vysokým 
nízkým obsahem tuku, cukru a soli  
•  argumentuje proti nepřiměřené konzumaci 
sladkých, tučných, slaných pokrmů a 
potravinářských výrobků  
•  orientuje se v údajích na obalech 
potravinářských výrobků  
•  rozlišuje mezi čerstvými, starými a 
zkaženými potravinami (doba spotřeby...)  
přiměřeně se chová u rodinného stolu, ve 
školní jídelně, v restauraci, při stravování v 
přírodě 
•  projevuje ochotu uplatňovat zásady 
zdravého stravovacího a pitného režimu  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (6. ročník): Jazyková výchova, Ov (7. ročník): Život ve společnosti, Ov (7. ročník): 
Člověk a lidská práva 
přesahy z: 
F (6. ročník): Pohyby a vzájemné působení těles, Ikt (6. ročník): Textový editor MS WORD, 
Ikt (6. ročník): Tabulkový procesor MS EXCEL, Ikt (6. ročník): Internet, TV (6. ročník): 
Učební plán, Př (6. ročník): Praktické poznávání přírody, VV (6. ročník): Výtvarné vyjádření 
skutečnosti, VV (6. ročník): Užité práce dekorativní a prostorové 

ZDRAVÍ NA TALÍ ŘI  

výstupy učivo 

Zdraví na talíři 
•  rozlišuje mezi zdravými a méně zdravými 
potravinami  
•  rozlišuje mezi potravinami s vysokým 
nízkým obsahem tuku, cukru a soli  
•  argumentuje proti nepřiměřené konzumaci 
sladkých, tučných, slaných pokrmů a 
potravinářských výrobků  
•  orientuje se v údajích na obalech 
potravinářských výrobků  
•  rozlišuje mezi čerstvými, starými a 
zkaženými potravinami (doba spotřeby...)  
přiměřeně se chová u rodinného stolu, ve 
školní jídelně, v restauraci, při stravování v 
přírodě 

•  zásady zdravé výživy  
•  pestrá strava  
•  potraviny rostlinného a živočišného 
původu, nápoje  
•  denní stravovací a pitný režim  
•  nákupy a skladování potravin  
•  pyramida výživy  
•  zastoupení potravin v jídelníčku  
•  zásady společenského chování u stolu  
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•  projevuje ochotu uplatňovat zásady 
zdravého stravovacího a pitného režimu  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Př (8. ročník): Biologie člověka, Pč (8. ročník): Pěstitelské práce a chovatelství 
přesahy z: 
Ikt (6. ročník): Tabulkový procesor MS EXCEL, Ikt (6. ročník): Internet, VV (6. ročník): 
Užité práce dekorativní a prostorové 

DOSPÍVÁNÍ - OBDOBÍ VELKÝCH PROM ĚN 

výstupy učivo 

Dospívání - období velkých proměn 
•  uvede pohlavní rozdíly mezi mužem a 
ženou  
•  pojmenuje části pohlavních orgánů muže a 
ženy  
•  vysvětlí, jak uplatňuje pravidla intimní 
hygieny v denním režimu  
•  popíše změny probíhající v období 
dospívání  
•  vysvětlí pojmy menstruace a poluce  
•  nepoužívá vulgární slova související se 
sexualitou  

•  lidské tělo, rozdíly mezi mužem a ženou  
•  pohlavní orgány (základy anatomie a 
fyziologie)  
•  hygiena dívek a hygiena chlapců v období 
dospívání  
•  změny v období dospívání (anatomické, 
fyziologické, emocionální)  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Ov (7. ročník): Život ve společnosti, Ov (7. ročník): Člověk a morálka, Př (8. ročník): 
Rozmnožování člověka 
přesahy z: 
Ikt (6. ročník): Program POWER POINT, Ikt (6. ročník): Internet, TV (6. ročník): Učební 
plán 

RISKOVAT SE NEVYPLÁCÍ  

výstupy učivo 

Riskovat se nevyplácí 
•  uvede zdravotní rizika spojená s kouřením, 
alkoholem a drogami  
•  rozezná nejznámější léčivé a jedovaté 
rostliny, jedlé a jedovaté houby  
•  bezpečně manipuluje s čistícími prostředky 
užívanými v domácnosti  
•  uvede zdravotní rizika při neodborné 
manipulaci s lepidly, ředidly a jinými 
chemickými látkami  

•  rizika ohrožující zdraví  
•  zneužívání návykových látek  
•  škodlivé účinky kouření a pití alkoholu  
•  pravidla správného užívání léků  
•  rizika při manipulaci s chemikáliemi a 
chemickými přípravky užívanými v 
domácnosti  
•  HIV/AIDS cesty přenosu  
•  odmítání návykových látek, komunikace v 
různých situacích  
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•  pojmenuje cesty přenosu HIV, způsoby 
prevence  
•  vysvětlí, jak se chránit před stykem s cizí 
krví, (nalezené stříkačky)  
•  cvičí si argumentaci ve prospěch zdraví a 
odmítání návykových látek  
•  uvede příklady reklamních triků v 
souvislosti s prodejem cigaretových a 
alkoholických výrobků  
•  orientuje se v legislativě omezující kouření, 
je si vědom, že je zakázáno prodávat dětem 
alkohol a cigarety  

•  reklamní vlivy  
•  návykové látky a zákon  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Ov (8. ročník): Člověk a citový život, Př (8. ročník): Biologie člověka, Př (8. ročník): Nemoci, 
úrazy a prevence, TV (8. ročník): Učební plán 
přesahy z: 
VV (6. ročník): Užité práce dekorativní a prostorové, VV (6. ročník): Výtvarné umění a 
životní prostředí 

NENECHAT SI UBLÍŽIT  

výstupy učivo 

Nenechat si ublížit 
•  projevuje bezpečné způsoby chování v 
sociálním kontaktu s vrstevníky i dospělými  
•  projevuje ochotu respektovat svobodu 
druhého dítěte  
•  projevuje účelné způsoby chování v 
simulovaných situacích osobního i cizího 
ohrožení  
•  odmítne dotyky, sliby, dárky od osob, které 
nezná  
•  objasní důvody, proč se ho nikdo nesmí 
dotýkat takovým způsobem, aby ho to 
uvádělo do rozpaků nebo vzbuzovalo odpor  
•  nacvičí komunikaci se službami 
poskytujícími anonymní poradenskou pomoc, 
vysvětlí, proč tuto pomoc nezneužíváme  
•  přivolá pomoc dospělých, policie v 
situacích cizího ohrožení  

•  bezpečné chování při různých činnostech s 
vrstevníky  
•  způsoby chování, které podporují dobré 
vztahy  
•  projevy násilí – agresivita, šikanování  
•  týrání a zneužívání dětí  
•  brutalita a jiné formy násilí v médiích  
•  přivolání pomoci v situaci osobního nebo 
cizího ohrožení  
•  linky důvěry, krizová centra  
•  ohrožení v důsledku mimořádných událostí 
(živelní pohroma)  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Ov (6. ročník): Škola, obec, Ov (8. ročník): Člověk a rodinný život, Ov (8. ročník): Stát a 
právo, Př (8. ročník): Opakování zoologie a základy etologie, Př (8. ročník): Biologie člověka, 
Př (8. ročník): Nemoci, úrazy a prevence 
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7. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  
KOMPETENCE OBČANSKÉ 

CESTA KE ZDRAVÍ  

výstupy učivo 

Cesta ke zdraví 
•  uvede příklady správného a nesprávného 
jednání s ohledem na péči o zdraví  
•  vysvětlí význam odpočinku, spánku a 
pravidelného režimu pro zdraví  
•  popíše nároky rodiny na zdravé bydlení z 
hlediska činností provozovaných v bytě  
•  vysvětlí, proč se potřeby rodin vzhledem k 
bydlení v průběhu času mění  
•  objasní hygienické požadavky na oslunění 
a osvětlení bytu a tepelnou pohodu v bytě  
•  navrhne zásady bezpečného provozu v bytě  
•  vysvětlí význam pořádku a čistoty v bytě  

•  zdraví, zdravý způsob života,  
•  podpora zdraví v rodině  
•  zdravé bydlení, vliv obytného prostředí na 
zdraví (osvětlení, teplota, kvalita ovzduší) 
hygienické požadavky na bydlení  
•  zásady ochrany zdraví při činnostech v 
domácnosti  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Př (8. ročník): Biologie člověka, Př (8. ročník): Nemoci, úrazy a prevence, ES (7. ročník): 
Základní podmínky života, ES (7. ročník): Životní styl a TUŽ 
přesahy z: 
Ov (7. ročník): Život ve společnosti, TV (7. ročník): Učební plán, D (7. ročník): Středověk od 
5. do 12. století, D (7. ročník): Středověk od 13. do 15. století, VV (7. ročník): Výtvarné 
umění a životní prostředí, Ov (8. ročník): Člověk a citový život, Vkz (8. ročník): Podpora 
zdraví - vklad do budoucnosti 

ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ  

výstupy učivo 

Zdraví a životní prostředí 
•  uvede příklady pozitivních a negativních 
vlivů životního prostředí na zdraví člověka  
•  vyjmenuje a zdůvodní chování člověka při 
zvýšeném rozptylu škodlivin v ovzduší  
•  chrání se proti UV záření, cigaretovému 
kouři, smogu...  
•  objasní význam vody pro člověka  
•  objasní škodlivost hluku  
•  popíše hygienické zásady nakládání s 
odpady z domácnosti, uvede způsoby 
likvidace odpadů (třídění, kompostování, 

•  vliv ŽP na zdravotní stav člověka  
•  chování při zvýšeném rozptylu škodlivin v 
ovzduší  
•  voda v přírodě, pitná voda, voda pro 
domácnost, odpadní voda  
•  působení hluku na zdraví  
•  sluneční záření a zdraví  
•  provoz domácnosti (domácí ekologie)  
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skládkování, spalování)  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Ch (8. ročník): Vlastnosti látek, Ch (8. ročník): Voda a vzduch, Ch (8. ročník): Hospodářsky 
významné látky, Ch (9. ročník): Přírodní látky, Ch (9. ročník): Mimořádné události - havárie, 
Př (8. ročník): Biologie člověka, Př (8. ročník): Nemoci, úrazy a prevence, ES (7. ročník): 
Vztah člověka k prostředí, ES (7. ročník): Životní styl a TUŽ 
přesahy z: 
Přv (5. ročník): Péče o zdraví, Přv (5. ročník): Zdravý životní styl, D (7. ročník): Středověk od 
5. do 12. století, D (7. ročník): Středověk od 13. do 15. století, VV (7. ročník): Výtvarné 
umění a životní prostředí, Z (7. ročník): Austrálie a Oceánie, Z (7. ročník): Afrika, Z (7. 
ročník): Amerika, Z (7. ročník): Asie, Z (7. ročník): Evropa, Vkz (8. ročník): Podpora zdraví - 
vklad do budoucnosti, Z (9. ročník): Společenské, sídelní a hospodářské poměry současného 
světa, Z (9. ročník): Globální problémy současného světa 

ŘEKNI MI CO JÍŠ  

výstupy učivo 

Řekni mi, co jíš 
•  orientuje se ve specifických potřebách 
výživy v dospívání  
•  zdůvodní nutnost dodržování stravovacího 
a pitného režimu  
•  vyjmenuje složky potravy a vysvětlí 
význam pro zdraví  
•  objasní pomocí potravinové pyramidy 
doporučený denní příjem jednotlivých druhů 
potravin  
•  diskutuje o propagaci potravinářských 
výrobků  

•  sestavování jídelníčku a výživová 
doporučení  
•  výživová hodnota potravy  
•  složky potravy (bílkoviny, sacharidy, tuky, 
minerální látky a vitaminy)  
•  potraviny a způsoby technologického 
zpracování  
•  nabídka a propagace potravinářských 
výrobků  
•  „fast food  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Př (8. ročník): Biologie člověka, Pč (8. ročník): Svět práce, Pč (9. ročník): Příprava pokrmů 
přesahy z: 
HV (7. ročník): Hlasová výchova, F (7. ročník): Mechanické vlastnosti kapalin a plynů, TV 
(7. ročník): Učební plán, D (7. ročník): Středověk od 5. do 12. století, D (7. ročník): 
Středověk od 13. do 15. století, VV (7. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (7. 
ročník): Užité práce dekorativní a prostorové 

JAK PŘEŽÍT PUBERTU  

výstupy učivo 

Jak přežít pubertu 
•  popíše změny které probíhají v organizmu 
dívky, chlapce  

•  somatické změny v dospívání  
•  psychické a sociální zrání – problémy  
•  péče o pleť a vzhled v období dospívání  
•  osobní a intimní hygiena  
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•  orientuje se v prostředcích osobní a intimní 
hygieny a ve způsobech jejich používání  
•  vysvětlí problémy s pletí v pubertě  
•  uvede argumenty pro odložení sexuálního 
života do doby dospělosti  
•  orientuje se v rozdílech sexuálního chování 
jednotlivců (homosexualita, bisexualita)  
•  uvede zdravotní rizika pohlavně 
přenosných chorob s způsoby ochrany  

•  mezigenerační konflikty, problémy se 
vstupem do samostatného života  
•  předčasná sexuální zkušenost a její rizika  
•  sexuální orientace  
•  nemoci přenosné pohlavním stykem  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (7. ročník): Jazyková výchova, Ov (7. ročník): Život ve společnosti, Ov (7. ročník): 
Člověk a morálka, Ov (7. ročník): Člověk a lidská práva, Př (8. ročník): Biologie člověka, Př 
(8. ročník): Rozmnožování člověka 
přesahy z: 
F (7. ročník): Světelné jevy, TV (7. ročník): Učební plán, VV (7. ročník): Užité práce 
dekorativní a prostorové, SPP (8. ročník): Bez energie to nejde 

POHLED DO ZRCADLA A MEZILIDSKÉ VZTAHY  

výstupy učivo 

Pohled do zrcadla a mezilidské vztahy 
•  rozpoznává své emoce  
•  uvědomuje si vhodnost (nevhodnost) své 
reakce  
•  akceptuje pocity druhých  
•  používá vhodné prostředky verbální i 
neverbální komunikace  
•  dodržuje zásady společenského chování při 
pozdravu, představování i při běžné 
komunikaci ve škole  
•  vyjmenuje základní způsoby ovlivňování 
negativních tělesných i duševních stavů 
(odpočinek, regenerační a relaxační postupy, 
nekonfliktní způsoby jednání, odborná 
pomoc) a snaží se je využívat v běžném 
životě  

•  komunikace s vrstevníky a dospělými,  
•  prostředky verbální a neverbální 
komunikace  
•  zásady společenského chování  
•  duševní hygiena  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Ov (8. ročník): Člověk a citový život, Ov (8. ročník): Člověk a rodinný život, Př (8. ročník): 
Biologie člověka, Př (8. ročník): Rozmnožování člověka, Př (8. ročník): Nemoci, úrazy a 
prevence 
přesahy z: 
D (7. ročník): Středověk od 13. do 15. století, VV (7. ročník): Užité práce dekorativní a 
prostorové, VV (7. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí 
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RIZIKA A ZÁVISLOSTI  

výstupy učivo 

Rizika a závislosti 
•  dává do souvislosti rizika zneužívání 
návykových látek s ohrožením zdraví člověka  
•  popíše rizika poškození zdraví v důsledku 
zneužívání návykových látek (zdraví fyzické, 
psychické a sociální)  
•  uvede důvody, proč je výhodné nekouřit a 
nepít alkohol  
•  vysvětlí negativní vliv pasivního kouření na 
zdraví člověka  
•  vysvětlí souvislost mezi zneužíváním 
návykových látek a bezpečností silnič. 
provozu  
•  předvede různé způsoby odmítnutí 
návykových látek  
•  uplatňuje přesvědčivou argumentaci vůči 
vrstevníkům v souvislosti s odmítáním 
návykových látek  
•  kriticky přistupuje k mediálním informací a 
vlivu reklam na veřejné mínění  
•  používá způsoby kompenzace 
jednostranného pracovního zatížení (sezení u 
počítače)  

•  auto-destrukční závislost, vývoj závislosti  
•  negativní účinky kouření na zdraví, 
zdravotní rizika pití alkoholu  
•  způsoby odmítnutí návykových látek  
•  lepší možnosti:život bez drog, zdravý 
životní styl  
•  počítač a zdraví: zdravotní rizika při práci s 
počítačem  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Ov (8. ročník): Člověk a rodinný život, Ov (8. ročník): Stát a právo, Ch (8. ročník): 
Bezpečnost při experimentální činnosti, Ch (9. ročník): Přírodní látky, Ch (9. ročník): Chemie 
a společnost, Př (8. ročník): Biologie člověka, Př (8. ročník): Nemoci, úrazy a prevence 
přesahy z: 
VV (7. ročník): Užité práce dekorativní a prostorové, VV (7. ročník): Výtvarné umění a 
životní prostředí 

BEZPEČNĚ DOMA , VE ŠKOLE I VE VOLNÉM ČASE 

výstupy učivo 

Bezpečně doma, ve škole i ve volném čase 
•  uplatňuje pravidla bezpečnosti v 
podmínkách silničního provozu v roli 
cyklisty, používá ochrannou přílbu  
•  předchází úrazům při aktivitách ve volném 
čase (vhodná organizace, vhodné doplňky a 
oblečení –chrániče, přílby...)  
•  rozpozná situace ohrožující jeho 
bezpečnost a používá účinné způsoby chování  

•  situace ohrožující bezpečí dětí v prostředí 
domova, ve škole, na ulici, při aktivitách ve 
volném čase  
•  pravidla bezpečného chování v silničním 
provozu v roli chodce a cyklisty, prvky 
pasivní bezpečnosti  
•  zásady ochrany zdraví při sportovních 
činnostech a ve volném čase  
•  projevy násilí: agresivita, šikana, týrání, 
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•  rozlišuje mezi rekreačním a výkonnostním 
sportem  
•  usiluje o správné držení těla a chápe ho 
jako znak sebevědomé osobnosti  
•  uplatňuje účelné modely chování v případě 
šikanování, týrání a zneužívání dítěte  
•  využívá relaxační techniky k překonání 
únavy a regenerace organizmu  
•  rozlišuje mezi závažnými a méně 
závažnými poraněními  
•  předvede základní způsoby poskytnutí 
první pomoci  

sexuální zneužívání dětí  
•  posilování duševní odolnosti  
•  chování podporující dobré vztahy  
•  ohrožení v důsledku mimořádných událostí 
(živelní pohroma)  
•  zásady první pomoci  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Ov (7. ročník): Člověk a morálka, Ov (7. ročník): Člověk a lidská práva 
přesahy z: 
Přv (5. ročník): Návykové látky a zdraví, VV (7. ročník): Užité práce dekorativní a 
prostorové, VV (7. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí 

8. ROČNÍK - DOTACE: 0+1, POVINNÝ 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  
KOMPETENCE OBČANSKÉ 

ZAOSTŘENO NA ZDRAVÍ  

výstupy učivo 

Zaostřeno na zdraví 
•  vysvětlí význam péče o zdraví a své 
konkrétní chování (postoje) v souvislosti se 
zdravím  
•  vysvětlí, co je podstatou zdravého 
životního stylu  
•  snaží se uplatňovat zásady zdravého 
způsobu života  
•  vysvětlí vztah mezi tělesným a duševním 
zdravím  
•  předvede kompenzační a relaxační cvičení 
vhodné k překonávání psychické únavy a 
stresu  
•  rozpozná pocity a potřeby lidí tělesně a 
smyslově postižených  
•  jedná citlivě a ohleduplně s 
handicapovanými jedinci a vhodně reaguje na 

•  hygiena a epidemiologie, vyhledávání 
údajů o zdraví obyvatelstva v ČR, evropských 
i světových souvislostech  
•  vliv životních podmínek a životního stylu 
na zdraví, styl života a podpora zdraví v 
Evropě i v jiných zemích  
•  biorytmy, aktivní odpočinek, spánek, 
způsoby otužování, kompenzační a relaxační 
cvičení  
•  cvičení sebereflexe, sebekontroly, 
sebeovládání a zvládání náročných situací  
•  stanovení osobních cílů a postupných kroků 
k jejich dosažení  
•  péče o nemocné a handicapované  
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jejich specifické potřeby  
•  prezentuje dílčí informace o možnostech 
podpory zdraví ve školních médiích  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Ch (8. ročník): Bezpečnost při experimentální činnosti, Ch (8. ročník): Hospodářsky 
významné látky, Př (8. ročník): Biologie člověka, Př (8. ročník): Nemoci, úrazy a prevence, Př 
(8. ročník): Základy genetiky 
přesahy z: 
Ov (7. ročník): Člověk a morálka, Ov (8. ročník): Člověk a citový život, Ov (8. ročník): 
Člověk a rodinný život, TV (8. ročník): Učební plán, Př (8. ročník): Rozmnožování člověka, 
D (8. ročník): Počátky novověku, D (8. ročník): Dějiny od 2. poloviny 17. do konce 18. 
století, D (8. ročník): Dějiny od konce 18. století do 70. let 19. století, VV (8. ročník): 
Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (8. ročník): Užité práce dekorativní a prostorové, VV (8. 
ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, Čjl (8. ročník): Komunikační a slohová výchova 

ZDRAVÍ A NEMOC  

výstupy učivo 

Zdraví a nemoc 
•  rozlišuje mezi běžnými, infekčními a 
civilizačními chorobami a aktivně se proti 
nim brání  
•  uvede příklady infekčních onemocnění a 
jejich původců  
•  objasní přenos infekčních onemocnění a 
způsoby, jak šíření infekce zabránit  
•  vysvětlí princip posílení obranyschopnosti 
organismu očkováním  
•  uvede, proti kterým infekčním chorobám je 
zavedeno očkování  
•  rozlišuje mezi závažnými a méně 
závažnými poraněními a zdravotními 
problémy  
•  uplatňuje základní zásady pro užívání léků  
•  popíše systém poskytování lékařské péče  

•  každodenní péče o zdraví  
•  nemoci infekční, civilizační a jiné  
•  ochrana před nemocemi a odpovědnost za 
zdraví své i jiných  
•  preventivní a lékařská péče  
•  systém poskytování lékařské péče 
(preventivní prohlídky, očkování, léčebná 
péče)  
•  užívání a ukládání léků  
•  chování v situaci úrazu, klasifikace úrazů a 
život ohrožujících stavů  
•  základní postupy první pomoci, obvazová 
technika  
•  první pomoc v improvizovaných 
podmínkách, přivolání lékaře  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Ov (8. ročník): Člověk a citový život, Ov (8. ročník): Člověk a rodinný život, Ov (8. ročník): 
Stát a právo, Př (8. ročník): Biologie člověka, Př (8. ročník): Nemoci, úrazy a prevence 
přesahy z: 
Přv (5. ročník): Péče o zdraví, Přv (5. ročník): Zdraví a nemoc, D (8. ročník): Počátky 
novověku, D (8. ročník): Dějiny od 2. poloviny 17. do konce 18. století, D (8. ročník): Dějiny 
od konce 18. století do 70. let 19. století, VV (8. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV 
(8. ročník): Užité práce dekorativní a prostorové, VV (8. ročník): Výtvarné umění a životní 
prostředí 
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VÝŽIVA JAKO SOU ČÁST ŽIVOTNÍHO STYLU  

výstupy učivo 

Výživa jako součást životního stylu 
•  charakterizuje základní složky potravy  
•  diskutuje o reklamě na potraviny z hlediska 
její věrohodnosti  
•  posoudí na konkrétních příkladech 
zastoupení jednotlivých potravin a nápojů ve 
stravovacím režimu z hlediska zdravé výživy  
•  vysvětlí rizika spojená s poruchami příjmu 
potravy  
•  uvede, kde vyhledat odbornou pomoc v 
případě poruch příjmu potravy  
•  posoudí přednosti a nedostatky některých 
alternativních výživových směrů  
•  uvede rizika častého využívání rychlého 
občerstvení  

•  vztah k jídlu, poruchy příjmu potravy 
(anorexie, bulimie)  
•  živiny (bílkoviny, tuky, sacharidy, 
minerální látky, vitaminy) význam pro 
činnost organizmu  
•  změny živin při přípravě pokrmů  
•  výživa a civilizační nemoci  
•  hygiena výživy, alimentární nákazy  
•  cizorodé látky v potravním řetězci  
•  alternativní směry ve výživě, 
vegetariánství, makrobiotika, biopotraviny, 
(GMO)  
•  rozdíly ve výživě dětí a dospělých  
•  stravování v rodině, způsoby rychlého 
občerstvení  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Ch (9. ročník): Přírodní látky, Př (8. ročník): Biologie člověka, Pč (9. ročník): Příprava 
pokrmů 
přesahy z: 
Přv (5. ročník): Zdravý životní styl, F (8. ročník): Elektromagnetické jevy, Př (8. ročník): 
Biologie člověka, Př (8. ročník): Rozmnožování člověka, D (8. ročník): Počátky novověku, D 
(8. ročník): Dějiny od 2. poloviny 17. do konce 18. století, D (8. ročník): Dějiny od konce 18. 
století do 70. let 19. století, VV (8. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (8. ročník): 
Užité práce dekorativní a prostorové, VV (8. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí 

REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ A SOCIÁLNÍ DOSPÍVÁNÍ  

výstupy učivo 

Reproduční zdraví a sexuální dospívání 
•  uvede pohlavní rozdíly mezi mužem a 
ženou  
•  odbornými termíny popíše jednotlivé části 
pohlavních orgánů  
•  uvede argumenty pro odložení pohlavního 
života do dospělosti  
•  uvede zdravotní rizika nechráněného 
pohlavního styku  
•  rozhoduje se odpovědně ve vztahu k 
opačnému pohlaví  
•  vysvětlí rizika střídání partnerů  
•  zamýšlí se nad nutností šířit osvětu o šíření 
viru HIV  
•  objasní způsob přenosu HIV  

•  reprodukční zdraví v dospívání, tělesné, 
fyziologické, psychické a sociální dospívání, 
menstruace, poluce, masturbace, nekostální 
sexualita, pohlavní styk  
•  rizika ohrožující reprodukční zdraví  
•  předčasná sexuální zkušenost a její rizika  
•  AIDS a další sexuálně přenosné choroby, 
gynekologické záněty  
•  rizikové chování , promiskuita, 
pornografie, komerční sexuální zneužívání  
•  sexuální orientace, poruchy pohlavní 
identity  
•  sexuální deviace  
•  sexualita a zákon, základní principy 
odpovědného sexuálního chování  
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•  orientuje se v rozdílech sexuálního chování 
jednotlivců  
•  nepoužívá vulgární slova související se 
sexualitou  
•  vysvětlí, proč není vhodné veřejně mluvit o 
svých intimních záležitostech a proč je na 
veřejnosti slušné projevovat ve svých citech 
potřebnou míru zdrženlivosti  
•  respektuje odlišné přístupy k sexualitě 
ovlivněné odlišnou kulturou a vírou  
•  orientuje se v právní problematice 
sexuálního zneužívání dítěte  
•  v případě problémů využije kontakty na 
odbornou pomoc  

•  pracoviště odborné pomoci  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Ov (8. ročník): Člověk a citový život, Ov (8. ročník): Člověk a rodinný život, Př (8. ročník): 
Biologie člověka, Př (8. ročník): Rozmnožování člověka, Př (8. ročník): Nemoci, úrazy a 
prevence, Př (8. ročník): Základy genetiky 
přesahy z: 
F (8. ročník): Elektromagnetické jevy, Př (8. ročník): Biologie člověka, Př (8. ročník): 
Rozmnožování člověka 

JAK SI LÉPE POROZUM ĚT 

výstupy učivo 

Jak si lépe porozumět 
•  rozpozná pozitivní a negativní vlivy na 
kvalitu sociálního klimatu v rodině i ve třídě  
•  ovládá své emoce, akceptuje pocity 
druhých  
•  vhodně používá prostředky neverbální 
komunikace  
•  při komunikaci používá kulturní slovník  
•  vyslovuje uznání svým spolužákům, 
nabídne pomoc  
•  snaží se o konstruktivní kritiku, dodržuje 
pravidla práce v týmu  
•  používá v jednání prvky asertivity  

•  zdravé a vyrovnané sebepojetí  
•  respektování sebe a druhých  
•  přijímání názorů druhého, empatie, aktivní 
naslouchání, dialog, efektivní a asertivní 
komunikace  
•  řeč těla, zvuků a slov, řeč předmětů a 
prostředí vytvářeného člověkem, řeč lidských 
skutků  
•  kooperace v různých situacích  
•  pomáhající a prosociální chování  
•  potřeba citu a lásky u tělesně a smyslově 
postižených  
•  čas prvních lásek  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (8. ročník): Komunikační a slohová výchova, Ov (8. ročník): Člověk a citový život, Ov (8. 
ročník): Člověk a rodinný život, Pč (8. ročník): Svět práce 
přesahy z: 
Př (8. ročník): Biologie člověka, D (8. ročník): Počátky novověku, D (8. ročník): Dějiny od 2. 
poloviny 17. do konce 18. století, D (8. ročník): Dějiny od konce 18. století do 70. let 19. 
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století, VV (8. ročník): Užité práce dekorativní a prostorové 

VOLBY PRO ZDRAVÝ ŽIVOT  

výstupy učivo 

Volby pro zdravý život 
•  navrhne možnosti hodnotného trávení 
volného času  
•  uvede zdravotní rizika s pojené s užíváním 
návykových látek  
•  bezpečně manipuluje s lepidly, domácími 
čistidly  
•  používá způsoby odmítání návykových 
látek v modelových situacích  
•  argumentuje ve prospěch zdraví  
•  je si vědom zákazu prodeje alkoholu a 
cigaret dětem a mladistvým  
•  popíše strategie reklamy při propagaci 
tabákových výrobků a alkoholu  
•  orientuje se v trestně právní problematice 
návykových látek  
•  uvede důsledky porušování trestního 
zákona v souvislosti s výrobou, distribucí a 
držením návykových látek  
•  odmítá nátlak a hrubé násilí  
uvede důsledky porušování trestního zákona v 
souvislosti se šikanou, násilím, týráním, 
zanedbáváním a zneužíváním dětí 
•  popíše manipulativní vliv sekt na 
dospívající  
•  uplatňuje dovednosti komunikační obrany 
proti manipulaci a agresi ze strany vrstevníků, 
medií aj.  
•  samostatně vyhledá služby specializované 
pomoci sobě nebo druhým  

•  smysluplná náplň volného času  
•  návykové látky (nikotin, alkohol, drogy)- 
vznik závislostí, rizika zneužívání, zákon, 
doprava  
•  závislosti na automatech, počítači, 
mobilech  
•  skryté formy a stupně individuálního násilí 
a zneužívání  
•  zanedbávané, týrané a zneužívané dítě z 
pohledu práv dítěte  
bezpečné chování v rizikovém prostředí 
•  manipulativní reklama  
•  působení sekt  
•  pozitivní životní cíle a hodnoty  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Ov (9. ročník): Člověk a občanský život, Ov (9. ročník): Člověk a pracovní činnosti, Ch (9. 
ročník): Deriváty uhlovodíků, Ch (9. ročník): Přírodní látky, Ch (9. ročník): Chemie a 
společnost, Pč (9. ročník): Svět práce 
přesahy z: 
D (8. ročník): Počátky novověku, VV (8. ročník): Užité práce dekorativní a prostorové 

DOSPĚLOST = ODPOVĚDNOST 

výstupy učivo 
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Dospělost = odpovědnost 
•  vysvětlí rozdíly mezi přátelstvím, 
zamilovaností, náhodnou známostí a 
rozvinutou láskou  
•  na veřejnosti uplatňuje vhodnou míru 
zdrženlivosti  
•  pojmenuje povahové vlastnosti partnerů, 
které jsou předpokladem pro založení stabilní 
rodiny  
•  pojmenuje způsoby ochrany proti 
nechtěnému početí  
•  orientuje se ve vhodnosti použití způsobů 
antikoncepce  
•  vysvětlí, proč organizmus dospívající dívky 
není biologicky zralý pro plný intimní život a 
těhotenství  
•  vysvětlí početí a vývoj dítěte před 
narozením  
•  uvede rizika spojená s předčasným 
ukončením těhotenství  
•  vysvětlí roli matky a otce při péči o dítě a 
jeho výchově  
•  zdůvodní význam kojení pro zdravý vývoj 
dítěte  
•  vysvětlí význam náhradní rodinné péče pro 
děti vyrůstající mimo vlastní rodinu  

•  kamarádství, přátelství, láska, volba 
partnera, manželství a rodičovství  
•  způsoby vyjadřování lásky a náklonnosti  
•  rizika při volbě partnera (dědičné choroby, 
negativní rysy osobnosti, alkoholizmus, 
závislost na drogách)  
•  partneři z různého sociokulturního prostředí  
•  plánované rodičovství, antikoncepce  
•  předčasné ukončení těhotenství  
početí, vývoj dítěte před narozením, 
odpovědné rodičovství 
•  těhotenství, životospráva těhotné ženy, 
porod, role matky a otce  
•  základní péče o novorozence a kojence, 
výživa, význam kojení  
•  náhradní rodinná péče, adopce, pěstounská 
péče, kojenecký ústav dětský domov  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Ov (8. ročník): Člověk a citový život, Ov (8. ročník): Člověk a rodinný život, Ov (8. ročník): 
Stát a právo, Př (8. ročník): Biologie člověka, Př (8. ročník): Rozmnožování člověka, Př (8. 
ročník): Nemoci, úrazy a prevence, Př (8. ročník): Základy genetiky 
přesahy z: 
Přv (5. ročník): Návykové látky a zdraví, VV (8. ročník): Užité práce dekorativní a prostorové 

PODPORA ZDRAVÍ - VKLAD DO BUDOUCNOSTI  

výstupy učivo 

Podpora zdraví - vklad do budoucnosti 
•  vyjadřuje vlastní názor k problematice 
zdraví  
•  vyhledá informace týkající se problematiky 
zdraví  
•  prezentuje, jak sám pečuje o své zdraví  
•  vybere z nabízených variant správný 
způsob chování v určité situaci  
•  posoudí různé způsoby chování lidí z 

•  celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci, 
složky zdraví a jejich interakce, Maslowova 
hierarchie lidských potřeb  
•  podpora zdraví a její formy, prevence, 
intervence, odpovědnost,  
•  podpora zdraví v komunitě  
•  ohrožení v důsledku mimořádných událostí 
(živelní pohroma, havárie, terorizmus)  
•  evakuace, poskytování první pomoci  



 356 

hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i 
zdraví druhých  
•  uplatňuje preventivní způsoby chování 
souvislosti s běžnými, přenosnými, 
civilizačními a jinými chorobami  
•  uvede, jak je třeba se zachovat při ohrožení 
mimořádnou událostí  
•  vysvětlí postup při evakuaci, evakuační 
zavazadlo  
•  samostatně zvládá základní postupy první 
pomoci  
•  diskutuje o problémech podpory zdraví, 
argumentuje ve prospěch zdraví  
•  podílí se na přípravě akcí programu 
výchovy ke zdraví pro mladší spolužáky  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Př (8. ročník): Nemoci, úrazy a prevence, Př (8. ročník): Základy genetiky, Vkz (6. ročník): 
Co víme o zdraví, Vkz (6. ročník): Jak pečovat o zdraví, Vkz (7. ročník): Cesta ke zdraví, Vkz 
(7. ročník): Zdraví a životní prostředí 
přesahy z: 
D (8. ročník): Počátky novověku, D (8. ročník): Dějiny od 2. poloviny 17. do konce 18. 
století, D (8. ročník): Dějiny od konce 18. století do 70. let 19. století, VV (8. ročník): Užité 
práce dekorativní a prostorové, VV (8. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí 

 

4.8.2. Tělesná výchova - charakteristika 

1. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

UČEBNÍ PLÁN  

výstupy učivo 

Učební plán 
•  ví, že pohyb je vhodný pro zdraví;  
•  ví, že by měl aktivně cvičit 2 - 3 hodiny 
denně, a snaží se o to (za pomoci učitele a 
rodičů);  
•  zná základní pravidla chování při TV a 
sportu a řídí se jimi (za pomocí učitele);  
•  umí reagovat na základní pokyny, signály a 
gesta učitele;  
•  dovede se samostatně převléct do 
cvičebního úboru a umýt se;  

Pořadová 
cvičení a 
organizace 
Základní povely,smluvené organizační 
pokyny, nástup. Příprava a úklid nářadí s 
pomocí učitele. První pomoc při drobných 
poraněních, přivolání pomoci.– průběžně po 
celý rok 
Průpravná 
kondiční 
relaxační 
cvičení 
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•  ví, že gymnastika obsahuje základní druhy 
cvičení, které napomáhají ke správnému 
držení těla, ovlivňování pohyblivosti, 
obratnosti a síly;  
•  zná alespoň pasivně základní pojmy 
osvojovaných cviků a dovede pojmenovat 
základní gymnastické nářadí a náčiní;  
•  ví, že při zpevnění těla se provádějí 
gymnastická cvičení snáze;  
•  umí kotoul, prosté skoky snožmo z 
trampolínky a zvládá základy gymnastického 
odrazu  

Bez náčiní postupné zdokonalování každého 
pohybu, upřesňování pohybové představy, 
pohybového cítění v dané poloze.Správné 
držení těla při práci, v sedě, ve stoje , při 
zvedání břemen apod. Správné pojmenování 
cvičebních poloh, názvy nářadí a náčiní. – 
průběžně po celý rok 
Sportovní 
gymnastika 
Pohybové 
činnosti - 
rozvoj pohyblivosti 
Akrobacie: 
kotoul vpřed ze dřepu (sbalení hlavy). 
Přeskok - odraz snožmo. 
( trampolína skoky prosté ) 
Hrazda - 
ručkování ve visu. 
Kladina - 
chůze s dopomocí. 
Rytmická 
gymnastika a 
tanec 
Estetický pohyb těla - chůze, poskoky, běh, 
skoky, obraty, pohyby paží, nohou, hlavy, 
trupu.Přísuvný 
krok -mazurka 
Cval stranou.Během roku nacvičit 2 - 3 
základní tanečky(např.: Pásla ovečky,Měla 
babka a jiné). 
Pohybové 
hry 
Hry pro rozvoj lokomoce, techniky ovládání 
náčiní. Snaha o dodržování pravidel. Rozvoj 
obratnosti, rychlosti, , síly, vytrvalosti. 
Přeběhy, přetlaky přenášení zátěže-úpoly. 
Rozvoj tvořivé pohybové představivosti. 
Procvičování prvků gymnastických., herních, 
atletických, bruslařských, turistických se 
správným účinkem zdrav. relaxace. 
Zná alespoň 10 pohybových her. 
Sportovní 
hry 
Držení míče obouruč, jednoruč. Základní 
manipulace s míčem - házení, chytání, 
driblink - na místě, v pohybu. přihrávky 
rukama, nohama. 
Atletika 
Průpravná, cvičení,atletické, hry, běžecká 
abeceda 
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Činnosti na zdokonalování technikyběhu, 
skoku,hodu 
600m vytrv.běh do 10 minut polovysoký start 
skok do dálky z rozběhu, odraz 
hod míčkem z místa 
běh na 30m. 
Bruslení 
Základní činnost jízdy vpřed 
Pohyb na ledu, chůze po ledě, 
klouzání.Přenášení váhy, bezpečné pády. 
(listopad – únor, podle počasí) 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
M (1. ročník): Sčítání do 20 bez přechodu desítky, Prv (1. ročník): Člověk a zdraví, Prv (1. 
ročník): Věci a činnosti kolem nás 
přesahy z: 
Prv (1. ročník): Člověk a zdraví, Prv (1. ročník): Návykové látky a zdraví 

2. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

UČEBNÍ PLÁN  

výstupy učivo 

Učební plán 
•  spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích  
•  reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci  
•  ví, že pohyb je vhodný pro zdraví;  
•  zná základní pravidla chování při TV a 
sportu a řídí se jimi (za pomocí učitele);  
•  umí reagovat na základní pokyny, signály a 
gesta učitele;  
•  ví, že gymnastika obsahuje základní druhy 
cvičení, které napomáhají ke správnému 
držení těla, ovlivňování pohyblivosti, 
obratnosti a síly;  
•  zná alespoň pasivně základní pojmy 
osvojovaných cviků a dovede pojmenovat 
základní gymnastické nářadí a náčiní;  
•  ví, že při zpevnění těla se provádějí 
gymnastická cvičení snáze;  
•  umí kotoul, prosté skoky snožmo z 
trampolínky a zvládá základy gymnastického 
odrazu  
•  ví, že běhy, skoky a hody jsou vedle 

Pořadová 
cvičení a 
organizace 
Základní povely, smluvené organizační 
pokyny, nástup. Příprava a úklid nářadí s 
pomocí učitele. První pomoc při drobných 
poraněních, přivolání pomoci. - průběžně po 
celý rok 
Průpravná 
kondiční 
relaxační 
cvičení 
Bez náčiní postupné zdokonalování každého 
pohybu, upřesňování pohybové představy, 
pohybového cítění v dané poloze. Správné 
držení těla při práci, sedě, stoje, při zvedání 
břemen apod. 
průběžně po celý rok. 
Sportovní 
gymnastika 
Pohybové 
činnosti - 
rozvoj pohyblivosti. 
Akrobacie kotoul vpřed, vzad ze sedu. 
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plavání nejvhodnějšími přirozenými 
činnostmi, které všestranně ovlivňují 
organismus žáka;  
•  zná základní pravidla bezpečnosti při 
atletických činnostech a za pomoci učitele je 
dodržuje;  
•  ví, že hra přináší radost a příjemné zážitky;  
•  zná některé pohybové hry a je schopen je 
hrát se spolužáky i mimo tělesnou výchovu;  
•  uvědomuje si možná nebezpečí při hrách a 
snaží se jim za pomoci učitele zabránit;  
•  uvědomuje si, že lze pohyb spojovat s 
hudbou, rytmem, příběhem (slovem), 
představou, zkušeností;  

Přeskok - odraz snožmo. 
( trampolína ) 
Výskok do vzporu dřepmo - švédská bedna 
Hrazda - 
ručkování ve visu, průpravné cviky pro 
přešvihy ze shybu stojmo. 
Kladinka - 
chůze s dopomocí. 
Rytmická 
gymnastika a 
tanec 
Estetický pohyb těla - chůze, poskoky, běh, 
skoky, obraty, pohyby paží, nohou, hlavy, 
trupu. 
Přísuvný krok - mazurka 
Cval stranou. 
Během roku nacvičit 2 - 3 základní tanečky. 
(např.: Pásla ovečky,Měla babka a jiné). 
Pohybové 
hry 
Hry pro rozvoj lokomoce, techniky ovládání 
náčiní rozvoj obratnosti, rychlosti, vytrvalosti, 
síly. Přeběhy, přetlaky přenášení zátěže, 
přetahy. Rozvoj tvořivé pohybové 
představivosti. Procvičování prvků 
gymnastických., herních, atletických, 
bruslařských, turistických se správným 
účinkem zdrav. relaxace. 
Zná alespoň 10 pohybových her. 
Sportovní 
hry 
Držení míče , přihrávky obouruč, jednoruč. 
Základní manipulace s míčem - házení, 
chytání, driblink - na místě, v pohybu. 
Přihrávky rukama, nohama. 
průběžně po celý rok. 
Atletika 
Průpravná, cvičení,atletické, hry,běžecká 
abeceda  
Činnosti na zdokonalování techniky běhu, 
skoku,hodu 
Cvičení běžecké vytrvalosti a rychlosti, 
odrazové síly, obratnosti 
600m vytrvalostní běh do 10 minut nízký a 
polovysoký start skok do dálky z rozběhu, 
odraz 
hod míčkem z místa 
běh na 40m 
Bruslení 
Plavecký výcvik 
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Plavecký výcvik podle daného rozpisu :2.A, 
2.B, 2,C. 
Bruslení - základní činnost jízdy vpřed, 
chůze po ledě, klouzání. Přenášení váhy, 
bezpečné pády. 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
M (2. ročník): Číslený obor 0 - 100, Prv (1. ročník): Člověk a zdraví, Prv (2. ročník): Člověk a 
zdraví, Prv (2. ročník): Návykové látky a zdraví 
přesahy z: 
Prv (2. ročník): Člověk, Prv (2. ročník): Člověk a zdraví, Prv (2. ročník): Návykové látky a 
zdraví 

3. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

UČEBNÍ PLÁN  

výstupy učivo 

Učební plán 
•  podílí se na realizaci pravidelného 
pohybového režimu; uplatňuje kondičně 
zaměřené činnosti; projevuje přiměřenou 
samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své 
zdatnosti  
•  zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové 
dovednosti; vytváří varianty osvojených 
pohybových her  
•  zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a 
soutěže na úrovni třídy  
•  - ví, že běhy, skoky a hody jsou vedle 
plavání nejvhodnějšími přirozenými 
činnostmi, které všestranně ovlivňují 
organismus žáka;  
•  zná základní pojmy související s během, 
skokem do dálky a hodem, dovede 
pojmenovat základní atletické dispciplíny;  
•  zná základní pravidla bezpečnosti při 
atletických činnostech a za pomoci učitele je 
dodržuje;  
•  zvládá základní techniku běhu, skoku do 
dálky a hodu míčkem  
•  ví, že hra přináší radost a příjemné zážitky;  
•  zná některé pohybové hry a je schopen je 
hrát se spolužáky i mimo tělesnou výchovu;  
•  uvědomuje si možná nebezpečí při hrách a 

Pořad.cvičení a organiz 
Změny tvaru, obraty, změny místa chůzí, 
během, cvičení v družstv. Základní povely, 
smluvené organizač. pokyny, nástup, příprava 
a úklid nářadí s pomocí učitele, samostat.  
průběžně po celý rok 
Průpravná kondiční relaxační cvičení 
bez náčiní, s náčiním, přírodní překážky 
správné držení těla cvičení jednotl. sval. 
Oblastí cítění sy správné zapojení dechu cvič. 
jednotl. sval. Oblastí zvyšování kloub. 
pohybl. Žebřiny ručkování přitahování 
přírodní překážky - průběžně po celý rok 
Sportovní 
gymnastika akrobacie - 
kotoul vpřed,vzad 
stoj na rukou 
(s dopomocí) 
snižování a zvyšování těžiště odraz,letová 
fáze a doskok 
náskok do vzporu 
náskok na bednu 
hrazda - shyb stojmo,cviky na udržení těla 
ručko 
4 díly bedny – náskok,přeskok,odraz z 
trampolíny 
roznožka přez kozu 
lavičky 
kladina - chůze, obraty, bez dopomoci 
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snaží se jim za pomoci učitele zabránit;  
•  uvědomuje si, že lze pohyb spojovat s 
hudbou, rytmem, příběhem (slovem), 
představou, zkušeností;  
•  umí k pohybové hře využít i hračky a jiné 
předměty než tělocvičné náčiní  
•  ví, že hra přináší radost a příjemné zážitky;  
•  zná některé pohybové hry a je schopen je 
hrát se spolužáky i mimo tělesnou výchovu;  
•  uvědomuje si možná nebezpečí při hrách a 
snaží se jim za pomoci učitele zabránit;  
•  uvědomuje si, že lze pohyb spojovat s 
hudbou, rytmem, příběhem (slovem), 
představou, zkušeností;  
•  umí k pohybové hře využít i hračky a jiné 
předměty než tělocvičné náčiní  
•  zvládá základní techniku běhu, skoku do 
dálky a hodu míčkem  

akrobatické kombinace 
Rytmická gymnastika a tanec 
přísuvný krok ,cval,mazurka 
zákl. orientace v prostoru 
obraty i násob. 
poskočný 
rozvoj vzáj. vztahú - dvojice, vol. skup., řada 
polka 
pohyb a hudba 
(tempo, rytmus...) 
rozvoj vzáj. vztahů - dvojice, vol. skup., řada 
taneční impr 
pohyb a hudba 
(tempo, rytmus...) 
taneční improvizace 
Pohybové  
hry 
technika přihrávek 
přihrávky 
dvojice, trojice, volná skupina 
hry s náčiním 
hry bez náčiní 
rozvoj tvořivosti při hře 
pravidla vybíjené 
vybíjená 
MacDonalds cup – třídní kolo 
přihr. na koš 
zjednodušená pravidla košíkové 
přihr. na branku 
fotbal - pravidla 
prihrávky 
MacDonalds cup – školní kolo 
nejrůznější pohybové hry s náčiním a bez 
náčiní ,florbal 
Sportovní hry 
Technika přihrávek, přihrávky ve dvojicích, 
trojicích, ve volné skupině, hry s míči, rozvoj 
tvořivosti při hřr, pravidla vybíjené, třídní a 
školní 
Atletika 
individuální provedení motorických testů a 
somatického měření 
LA – hod běžecká abeceda 
míčkem,dálka ,běhy 
skok do výšky – nácvik stylů 
běžecká abeceda 
Plavání , bruslení 
turistika 
základní výcvik plavání – 3.A 
základní výcvik plavání – 3.C 



 362 

základní výcvik plavání – 3.B 
běžecká abeceda 
běžecká abeceda 
běh v terénu 
LA – běhy.skok do dálky.hod míčkem z 
rozběhu,skok vysoký skrčmo 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Prv (3. ročník): Život v přírodě, Prv (3. ročník): Návykové látky a zdraví 
přesahy z: 
M (3. ročník): Číselný obor 0-100, Prv (3. ročník): Člověk 

4. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

UČEBNÍ PLÁN  

výstupy učivo 

Učební plán 
•  zařazuje do pohybového režimu korektivní 
cvičení, především v souvislosti 
s jednostrannou zátěží nebo vlastním 
svalovým oslabením  
•  jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové 
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k 
vlastnímu provedení pohybové činnosti  
•  zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a 
soutěže na úrovni třídy  
•  orientuje se v informačních zdrojích o 
pohybových aktivitách a sportovních akcích 
ve škole i v místě bydliště; samostatně získá 
potřebné informace  
•  ví, že hra přináší radost a příjemné zážitky;  
•  zná některé pohybové hry a je schopen je 
hrát se spolužáky i mimo tělesnou výchovu;  
•  uvědomuje si možná nebezpečí při hrách a 
snaží se jim za pomoci učitele zabránit;  
•  uvědomuje si, že lze pohyb spojovat s 
hudbou, rytmem, příběhem (slovem), 
představou, zkušeností;  
•  umí k pohybové hře využít i hračky a jiné 
předměty než tělocvičné náčiní  
•  ví, že hra přináší radost a příjemné zážitky;  
•  zná některé pohybové hry a je schopen je 
hrát se spolužáky i mimo tělesnou výchovu;  
•  uvědomuje si možná nebezpečí při hrách a 
snaží se jim za pomoci učitele zabránit;  

Pořadová cvičení a organizace 
Změny tvaru, obraty, změny místa, základní 
povely, smluvené organizační pokyny, 
nástup. Příprava nářadí s pomocí učitele.. 
průběžně po celý rok 
Průpravná kond. a relax cvičení 
S náčiním - švihadla, lehké míče, plné míče, 
tyč, šplh na tyči, na laně, přírodní překážky . 
•  průběžně po celý rok  
Sportovní gymnastika 
Kotoul vpřed z roznožení do výskoku a vzad 
z roznožení do roznožení. 
Stoj na rukou s dopomocí 
Roznožka 
Skrčka – průprava odrazu 
Roznožka přes kozu našíř s odrazem z 
můstku. 
hrazda - 
náskok do 
vzporu 
sešin / s dopomocí /, shyb stojmo – přešvih do 
svisu střemhlav. 
Docvičení gymnastických prvků 
Kladina – chůze bez dopomoci. 
Rytmická gymnastika a tanec 
Chůze, poskoky, obraty, pohyby paží, nohou, 
hlavou, trupem. Základní cvičení při hudbě - 
Taneční kroky - polka, valčík. 
Pohybové 
hry 
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•  uvědomuje si, že lze pohyb spojovat s 
hudbou, rytmem, příběhem (slovem), 
představou, zkušeností;  
•  umí k pohybové hře využít i hračky a jiné 
předměty než tělocvičné náčiní  

Pro rozvoj lokomoce, techniky, ovládání 
náčiní, rozvoj obratnosti, vytrvalosti, síly. 
Totéž průběžně po celý rok. 
Zná alespoň 10 pohybových her. 
Sportovní 
hry 
Vybíjená 
Průprava míčových her 
(košíková, 
minikošíková 
házená 
kopaná ) 
Atletika 
60 m sprint 
vytrvalostní běh na 12 min 
nízký start na povel. 
Skok do dálky z rozběhu , odraz z břevna. 
hod 
míčkem 
z rozběhu 
Skok do výšky 
(skrčný , střižný) z krátkého rozběhu 
Bruslení 
Technika bruslení 
jízda vpřed 
jízda vzad - 
pouze přenášení váhy 
překládání vpřed, brzda, obraty, bezpečné 
pády. 
CH - základy ledního hokeje 
CH+D - hry na ledě, základy krasobruslení. 
(listopad – únor, podle počasí) 
florbal 
Procvičovat celý rok 
Plavání a  
turistika 
Základní 
plavecký 
výcvik - 
plavecká 
škola 
IV.A 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Vl (4. ročník): Místo, v němž žijeme 
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5. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

UČEBNÍ PLÁN  

výstupy učivo 

Učební plán 
•  jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové 
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k 
vlastnímu provedení pohybové činnosti  
•  orientuje se v informačních zdrojích o 
pohybových aktivitách a sportovních akcích 
ve škole i v místě bydliště; samostatně získá 
potřebné informace  
•  ví, že hra přináší radost a příjemné zážitky;  
•  zná některé pohybové hry a je schopen je 
hrát se spolužáky i mimo tělesnou výchovu;  
•  ví, že turistika a pobyt v přírodě patří k 
nejzdravějším pohybovým aktivitám;  
•  zvládá základní techniku chůze ( i se 
zátěží);  
•  umí se připravit na turistickou akci (obléct, 
sbalit batoh) - i za pomoci dospělých;  
•  uvědomuje si možná nebezpečí při 
přepravě, putování, táboření a chová se podle 
toho ( s pomocí učitele);  
•  dovede ošetřit drobná poranění, dovede 
pomoci při přípravě a likvidaci tábořiště  

Pořadová cvičení a organizace 
Změny tvaru ( řad, zástup, dvojřad, dvojstup) 
.Obraty ( vlevo, vpravo, vzad). Změny místa 
(pochod). Základní povely.Příprava a úklid 
nářadí a náčiní s pomocí učitele-průběžně po 
celý rok. 
Průpravná kond. a relax.cvičení 
Cvičení s využitím - rychlého běhu, vytrval. 
běhu, s tyčí, s krátkým švih., s plným míčem, 
s lavičkami na žebřinách, přeběžné dráhy, 
šplh - tyč, lano, úpoly ( přetahy, přetlaky, 
odpory, hry ). Strečink. .– průběžně po celý 
rok 
Sportovní gymnastika 
Kruhy - kmitání 
houpání 
ústřel 
Akrobacie- 
kotoul vpřed, vzad, letmo 
Hrazda – shyb stojmo – přešvihy do svisu 
střemhlav, ze shybu stojmo, náskok do vzporu 
- sešin 
Akrobacie -  
stoj na rukou 
Přeskoky 
koza -  
roznožka, skrčka 
Trampolína 
Kladina - 
chůze - 
rovnováha 
bez dopomoci 
Rytmická 
gymnastika 
a tanec 
Chůze, poskoky, obraty, pohyby paží, nohou, 
hlavy, trupu .Základní cvičení při hudbě - 
valčík 
polka 
kvapík 
Pohybové 
hry 
Pro rozvoj lokomoce, techniky, ovládání 
náčiní. Rozvoj obratnosti, vytrvalosti, síly . 
.– průběžně po celý rok 
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Zná alespoň 10 pohybových her. 
Sportovní 
hry 
Malá 
kopaná 
Vybíjená 
Flórbal – průpravné cviky. 
Košíková 
Malá košíková 
Vybíjená 
Flórbal 
Vybíjená 
Malá košíková 
Malá kopaná 
Vybíjená 
Atletika 
Běžecká abeceda 
•  60 m  
•  vytrvalost do 12 minut  
Skok daleký s odrazem z břevna 
Sprint – starty, nízký s bloky. 
Skok vysoký- skrčný,střižný z krátkého 
rozběhu 
Sprint - starty 
Skok vysoký 
Vytrvalostní běh 
Hod míčkem 
na dálku 
z místa, 
s rozběhem 
Hod na cíl 
z místa 
Atletické hry 
Bruslení 
Technika bruslení 
jízda vpřed 
jízda vzad - 
pouze přenášení váhy 
překládání vpřed, brzda, obraty, bezpečné 
pády. 
CH - základy ledního hokeje 
CH+D - hry na ledě, základy krasobruslení. 
(listopad – únor, podle počasí) 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
M (5. ročník): Tabulky, grafy a diagramy, Přv (5. ročník): Člověk, jeho životní podmínky a 
vztahy k prostředí 
přesahy z: 
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Čjl (5. ročník): Komunikační a slohová výchova 

6. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

UČEBNÍ PLÁN  

výstupy učivo 

Učební plán 
•  uvědomuje si, že lze pohyb spojovat s 
hudbou, rytmem, příběhem (slovem), 
představou, zkušeností;  
•  aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové 
činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním 
účelem  
•  usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program  
•  odmítá drogy a jiné škodliviny jako 
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím.  
•  Uplatňuje správné způsoby držení těla 
v různých polohách a pracovních činnostech. 
Zaujímá správné cvičební polohy. Užívá 
osvojené názvosloví na úrovni cvičence. 
Dohodne se na spolupráci a taktice vedoucí 
k úspěchu družstva (za pomoci učitele).  
•  Chápe význam přípravy organismu před 
cvičením.Připravuje a uklízí nářadí a náčiní. 
V tělocvičně předchází možným poraněním a 
úrazům vhodným oblečením a obuví. Plní 
zodpovědně pokyny učitele.  
•  Gymnastika  
Dovede stoj na rukou bez výdrže – kotoul 
vpřed. Předvede roznožku přes kozu našíř a 
skrčku přes kozu našíř. Předvede svis 
vznesmo, svis střemhlav s dopomocí a výmyk 
odrazem jednonož s dopomocí.Předvede 
základní skoky na trampolínce. Předvede 
kotoul vpřed a vzad ve vazbách. Předvede 
základní obraty a rovnovážné postoje. 
Předvede různé druhy chůze a rovnovážné 
polohy na kladině (D). Ve spolupráci 
s učitelem zvládá záchranu a dopomoc při 
osvojovaných cvicích. 
Předvede šplh na tyči(laně). Používá při 
cvičeních expandr, krátké a dlouhé švihadlo, 
plný míč. Vysvětlí pojem kruhový trénink. 
•  Atletika  
Změří a zapíše výkony v osvojovaných 

Pořadová cvičení a organizace 
Organizacež áků při tělovýchov.č innostech 
Osvojování 
povelů a 
povelové 
techniky ke 
stanoveným 
č innostem 
Průpravná 
kondiční 
relaxační 
cvičení 
Zá kladní pojmy, 
osvojování č in., 
zá kladní polohy a 
pohyby, význam 
cvič ení 
•  organismus a  
pohyb. aktivita 
cvič ení : 
•  protahovací  
•  rozvoj kloub.  
pohyblivosti 
•  správné drž ení  
tě la 
•  příprava org. pro  
druh poh. aktivity 
cvič ení: 
•  dechová  
•  využ ití švihadla,  
plného míč e... 
Sportovní 
gymnastika 
Akrobacie 
•  kotouly  
•  kotouly ve  
vazbá ch a 
sestavách 
•  stoj na rukou  
•  šplh  
Přeskoky 
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disciplínách. Upraví doskočiště, připraví start 
běhu a vydá povely pro start. Používá aktivně 
základní osvojované pojmy. Uběhne 60 m, 
800 m (D), 1500 m (H). Předvede základní 
techniku hodu míčkem, skoku dalekého, 
používá základní průpravná cvičení pro 
osvojení základních atletických činností. 
•  Sportovní hry  
Vysvětlí význam sportovních her. Uplatňuje 
základní pravidla sportovních her. Vysvětlí 
základní role ve hře, pravidla zjednodušených 
sportovních her. Rozpozná základní pojmy 
označující používané náčiní, části hřiště a 
nejznámější sportovní hry. Zvolí taktiku hry a 
dodržuje ji (za pomoci spoluhráčů , učitele).  
FOTBAL(H) 
Zvládá základní herní činnosti jednotlivce 
(výběr místa, vhazování míče, střelba z místa, 
střelba po vedení míče, uvolňování hráče, 
obcházení hráče, zpracování míče, přihrávka, 
odebírání míče).  
BASKETBAL 
Zvládá základní herní činnosti jednotlivce 
(uvolňování hráče bez míče a s míčem, 
přihrávka jednoruč a obouruč, střelba, 
rozskok, Při hře používá osobní obranu. 
Používá základní herní kombinace. 
FLORBAL 
Zvládá základní herní činnosti jednotlivce 
(přihrávka, střelba).  

•  přes kozu  
•  přes švéd.bednu  
Hrazda 
•  výmyk  
•  náskoky  
•  přešvihy  
šplh 
kruhy 
Pohybové hry 
Průpravné 
pohybové 
hry 
Rozvoj 
pohybových 
dovedností 
Sportovní hry 
vybíjená 
kopaná 
košíková 
sá lová kop. 
přehazovaná 
florbal 
Atletika 
skok vysoký 
běh 
krá tké sprinty 
•  obratnost  
•  rychlost  
skok daleký  
hod 
štafety 
Testování 
výkonu 
všeobecná pohybová výkonnost,tělesný 
rozvoj 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
D (6. ročník): Starověké Řecko, Vkz (6. ročník): Co víme o zdraví, Vkz (6. ročník): Jak 
pečovat o zdraví, Vkz (6. ročník): Můj pracovní den, Vkz (6. ročník): Dospívání - období 
velkých proměn 
přesahy z: 
Vkz (6. ročník): Co víme o zdraví 
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7. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

UČEBNÍ PLÁN  

výstupy učivo 

Učební plán 
•  uvědomuje si možná nebezpečí při hrách a 
snaží se jim za pomoci učitele zabránit;  
•  usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program  
•  odmítá drogy a jiné škodliviny jako 
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím  
•  Uplatňuje správné způsoby držení těla 
v různých polohách a pracovních činnostech. 
Zaujímá správné cvičební polohy. Užívá 
osvojené názvosloví na úrovni cvičence. 
Dohodne se na spolupráci a taktice vedoucí 
k úspěchu družstva.  
•  Gymnastika  
Dovede stoj na rukou s dopomocí-výdrž 2s, 
roznožku přes kozu našíř s oddáleným 
můstkem, skrčku přes kozu našíř s oddáleným 
můstkem. Předvede kotoul vpřed a vzad ve 
vazbách. Dovede z osvojených cviků připravit 
krátké sestavy a zacvičit je. Dovede vyžít 
gymnastické cviky pro rozvoj své zdatnosti a 
pro správné držení těla.  
•  Atletika  
Vysvětlí význam běžecké abecedy. Změří a 
zapíše výkony v osvojovaných disciplínách. 
Upraví doskočiště, připraví start běhu a vydá 
povely pro start. Používá aktivně základní 
osvojované pojmy. Uběhne 60 m, 800 m (D), 
1500m (H) ve zlepšeném osobním výkonu.. 
Ukáže základní techniku hodu míčkem 
(D),hodu granátem (H), skoku dalekého, 
skoku vysokého, nízkého startu, běhu a 
štafetového běhu. Používá základní průpravná 
cvičení pro osvojení základních atletických 
činností. Vyjmenuje základní pravidla 
atletických soutěží.  
•  Sportovní hry  
Vyjmenuje základní pravidla sportovních her. 
Vysvětlí základní pojmy osvojovaných 
činností, základní označení a vybavení hřišť, 
základní role ve hře, pravidla zjednodušených 
sportovních her. Používá základní pojmy 
označující používané náčiní, části hřiště a 
nejznámější sportovní hry. Zvolí taktiku hry a 

Poř adová 
cvičení a 
organizace 
Povely, povel. 
technika 
Vý chova k 
vedení družstva 
Průpravná 
kondiční relax 
cvičení 
Zá kladní pojmy, 
osvoj. činností 
organismus a 
pohyb aktivita 
Cviky a sestavy pro 
rů zné účely 
•  využití v denním  
režimu 
•  cvič. protahovací -  
strečink 
•  rozvoj kloubní  
pohyblivosti 
dechová 
•  pro správné držení  
těla 
•  pro přípravu  
organismu před 
druhem pohyb. 
činnosti 
Sportovní 
gymnastika 
Akrobacie - 
•  kotouly  
•  kotoul letmo  
•  stoje na rukou  
šplh 
Hrazda 
Kruhy 
Přeskok 
Pohybové 
hry 
Prů pravné pohybové 
hry 
Rozvoj pohybový ch 
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dodržuje ji (za pomoci spoluhráčů , učitele). 
Dovede zaznamenat výsledek utkání a 
pomáhat při rozhodování.  
FOTBAL(H) 
Zvládá základní herní činnosti jednotlivce 
(výběr místa, vhazování míče, střelba z místa, 
střelba po vedení míče, uvolňování hráče, 
obcházení hráče, zpracování míče, přihrávka, 
odebírání míče). Předvede základní činnosti 
brankáře (chytání, vyrážení, výkop, přihrávka 
nohou.  
BASKETBAL 
Zvládá základní herní činnosti jednotlivce 
(uvolňování hráče bez míče a s míčem, 
přihrávka jednoruč a obouruč, střelba, 
rozskok, krytí útočníka s míčem a bez míče). 
Zná základy herních systémů (osobní obranný 
systém, útočný obranný systém). Zná 
základní herní kombinace. Používá při hře 
osobní obranu. 
VOLEJBAL 
Zvládá utkání na zmenšeném hřišti - 2 proti 2, 
3 proti 3 atd. Vysvětlí základy herních 
systémů (střední hráč u sítě je nahravačem). 
Zvládá základní herní činnosti jednotlivce s 
mezidopadem(odbití obouruč vrchem, 
spodem, , přihrávka, nahrávka, podání 
spodní). 
Zvládá utkání s mezidopadem. 
FLORBAL 
Zvládá základní herní činnosti jednotlivce 
(přihrávka, střelba). 

dovedností 
Sportovní 
hry 
Kopaná 
Koš íková 
Vybíjená 
Přehazovaná 
Sá l. kopaná 
Florbal 
Atletika 
Běh 
•  rychlost,sprint  
•  vytrvalost  
Skok daleký 
Skok vysoký 
(technika, vý kon) 
•  krá tké sprinty  
•  obratnost  
•  rychlost  
Testování 
výkonu 
Vš eobecná pohybová 
vý konnost 
Tělesný rozvoj 
Teoretické poznatky 
Skok daleký 
Hod 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Ov (7. ročník): Člověk a morálka, Př (8. ročník): Biologie člověka, ES (7. ročník): Životní 
styl a TUŽ, Vkz (7. ročník): Cesta ke zdraví, Vkz (7. ročník): Řekni mi co jíš, Vkz (7. 
ročník): Jak přežít pubertu 

8. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

UČEBNÍ PLÁN  

výstupy učivo 

Učební plán 
•  zařazuje do pohybového režimu korektivní 
cvičení, především v souvislosti 
s jednostrannou zátěží nebo vlastním 

Poř adová 
cvičení a 
organizace 
Povely 
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svalovým oslabením  
•  uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v 
méně známém prostředí sportovišť, přírody, 
silničního provozu; předvídá možná 
nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost  
•  zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové 
dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, 
soutěži, při rekreačních činnostech  
•  dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje 
ji  
•  rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora  
•  sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a vyhodnotí  
•  uplatňuje správné způsoby držení těla 
v různých polohách a pracovních činnostech. 
Zaujímá správné cvičební polohy. Užívá 
osvojené názvosloví na úrovni 
cvičence,cvičitele v části rozcvičky,diváka, 
čtenáře novin a časopisů, uživatele internetu. 
Dohodne se na spolupráci a taktice vedoucí 
k úspěchu družstva.  
•  Gymnastika  
Dovede stoj na rukou s výdrží 2s s pomocí 
učitele, roznožku přes kozu našíř s oddáleným 
můstkem, skrčku přes kozu nšíř s oddáleným 
můstkem(CH).Předvede skok prostý s 
obratem na trampolínce. Předvede na hrazdě 
svis vznesmo , svis střemhlav , výmyk 
jednonož s dopomocí a přešvih únožmo do 
vzporu jízdmo . Předvede kotoul vpřed a vzad 
,obraty a rovnovážné postoje ve 
vazbách,kotoul letmo,přemet stranou(jen 
talentovaní žáci). Zvládá bezpečně záchranu a 
dopomoc při osvojovaných cvicích. 
Předvede šplh na tyči a na laně. Používá při 
cvičeních expandr, krátké a dlouhé švihadlo, 
plný míč. Vysvětlí význam kondičního 
cvičení pro rozvoj síly, rychlosti, vytrvalosti a 
obratnosti. Vysvětlí pojem kruhový 
trénink.Vysvětlí základní zásady posilování 
břišních a zádových svalů. 
•  Atletika  
Vysvětlí význam běžecké abecedy. Změří a 
zapíše výkony v osvojovaných disciplínách. 
Upraví doskočiště, připraví start běhu a vydá 

Povelová 
technika 
Prů pravná 
kond. a relax. 
cvičení 
cvičení 
protahovací - 
strečink 
•  cvičení rozvoje  
kloubní pohybl. 
•  cvičení pro  
správné držení 
tě la 
•  cv. pro přípr.  
org. před 
druhem 
pohybové 
činnosti 
Sportovní 
gymnastika 
Akrobacie 
kotouly 
stoje 
Šplh - tyč, lano, s 
a bez přírazu 
Přeskoky - 
bedna, koza 
Hrazda 
Kruhy 
Pohybové 
hry 
Rozvoj 
pohybových 
dovedností 
Využití 
pohybových 
schopností 
rychlost - 
frekvence poh. 
•  rozvoj rychlosti  
pohybu 
vytrvalost 
síla - rozvoj 
všeobecné síly 
•  odraz. výbuš.  
Koordinační 
schopnosti 
Sportovní¨ 
hry 
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povely pro start. Používá aktivně základní 
osvojované pojmy. Vysvětlí význam 
vytrvalostního běhu pro rozvoj zdatnosti. 
Vysvětlí význam atletiky jako vhodné 
průpravy pro jiné sporty. Uběhne 60 m, 800 
m (D), 1500m (H) ve zlepšeném čase. Zlepší 
svůj osobní výkon a předvede základní 
techniku hodu míčkem (D),hodu granátem 
(H), skoku dalekého, skoku vysokého, 
nízkého startu, běhu a štafetového 
běhu(přebírá kolík bez zrakové kontroly). 
Používá základní průpravná cvičení pro 
osvojení základních atletických činností. 
Vyjmenuje základní pravidla atletických 
soutěží.  
•  Sportovní hry  
Vysvětlí význam sportovních her pro rozvoj 
herních dovedností, herního myšlení a 
improvizace. Vyjmenuje základní pravidla 
sportovních her. Vysvětlí základní pojmy 
osvojovaných činností, základní označení a 
vybavení hřišť, základní role ve hře, pravidla 
zjednodušených sportovních her. Používá 
základní pojmy označující používané náčiní, 
části hřiště a nejznámější sportovní hry. Zvolí 
taktiku hry a dodržuje ji (za pomoci 
spoluhráčů , učitele). Dovede zaznamenat 
výsledek utkání a pomáhat při rozhodování.  
FOTBAL(H) 
Zvládá základní herní činnosti jednotlivce 
(výběr místa, vhazování míče, střelba z místa, 
střelba po vedení míče, uvolňování hráče, 
obcházení hráče, zpracování míče, přihrávka, 
odebírání míče). Vysvětlí základy herních 
systémů (postupný útok, rychlý protiútok). 
Vyjmenuje základní herní kombinace.  
BASKETBAL 
Zvládá základní herní činnosti jednotlivce 
(uvolňování hráče bez míče a s míčem, 
přihrávka jednoruč a obouruč, střelba, 
rozskok, krytí útočníka s míčem a bez míče). 
Zná základy herních systémů (osobní obranný 
systém, útočný obranný systém). Zná 
základní herní kombinace. Používá při hře 
osobní obranu.Předvede střelbu po dvojtaktu 
z místa. 
VOLEJBAL 
Zvládá utkání na zmenšeném hřišti - 2 proti 2, 
3 proti 3 atd. Vysvětlí základy herních 

Kopaná 
Košíková 
Volejbal 
Softbal 
Sálová kopaná 
Florbal 
Atletika 
Bě h 
Skok daleký 
Skok vysoký - 
technika, výkon 
•  krátké sprinty  
•  rychlost  
•  síla  
•  obratnost  
Štafeta 
Hod 
Testování 
výkonu 
Všeobecná 
pohybová 
výkonnost 
Tě lesný rozvoj 
Teoretické 
poznatky 
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systémů (střední hráč u sítě je nahravačem). 
Zvládá základní herní činnosti jednotlivce 
(odbití obouruč vrchem, spodem, jednoruč (v 
pádu), přihrávka, nahrávka, podání spodní). 
Zvládá utkání s jedním mezidopadem. 
FLORBAL 
Zvládá základní herní činnosti jednotlivce 
(přihrávka, střelba). Zvládá utkání 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
M (8. ročník): Základy statistiky, Př (8. ročník): Biologie člověka, Př (8. ročník): Nemoci, 
úrazy a prevence, Vkz (8. ročník): Zaostřeno na zdraví 
přesahy z: 
Vkz (6. ročník): Riskovat se nevyplácí, Př (8. ročník): Nemoci, úrazy a prevence 

9. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

UČEBNÍ PLÁN  

výstupy učivo 

Učební plán 
•  usiluje v rámci svých možností a 
zkušeností o aktivní podporu zdraví  
•  posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich 
možné příčiny  
•  užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin 
a časopisů, uživatele internetu  
•  naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky - čestné soupeření, 
pomoc handicapovaným, respekt k opačnému 
pohlavní, ochranu přírody při sportu  
•  zpracuje naměřená data a informace o 
pohybových aktivitách a podílí se na jejich 
prezentaci  
•  Gymnastika  
Předvede roznožku přes kozu(bednu-CH) 
nadél s oddáleným můstkem, skrčku přes 
kozu nadél(bednu našíř-CH) s oddáleným 
můstkem(CH).Předvede skok prostý 
s obratem,roznožením,skrčením přednožmo 
přes překážku(CH) na trampolínce. Předvede 
na hrazdě svis vznesmo, svis střemhlav, 
výmyk jednonož a přešvih únožmo do vzporu 
jízdmo, podmet .V sestavě předvede přemet 

Poř adová  
cvičení a 
organizace 
Povely a povelová technika 
Samostatná povelová technika 
Osvojené činnosti 6. - 9. ročníku 
Průpravná 
kond. a relax. 
cvičení 
Cviky a sestavy pro různé ú čely  
•  využití v denním režimu  
•  streč ink  
•  cv. rozvoje kloubní pohybl.  
•  cv. pro sprá vné držení těla  
•  cv. pro přípravu  
org. před org. před 
druhem 
pohybové 
č innosti 
Cvičení na 
ž ebřiná ch 
•  švihadlo  
Sportovní 
gymnastika 
Akrobacie 
Kotouly, stoje, 
sestavy 
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stranou,kotoul vpřed a vzad, obraty a 
rovnovážné postoje. Předvede kotoul letmo 
přes překážku do molitanové duchny, stoj na 
rukou. Zvládá bezpečně záchranu a dopomoc 
při osvojovaných cvicích.Sestaví kruhový 
trénink ( 6-8 stanovišť) 
•  Atletika  
Vysvětlí význam běžecké abecedy. Změří a 
zapíše výkony v osvojovaných disciplínách. 
Upraví doskočiště, připraví start běhu a vydá 
povely pro start. Vysvětlí význam 
vytrvalostního běhu pro rozvoj zdatnosti. 
Vysvětlí význam atletiky jako vhodné 
průpravy pro jiné sporty. Uběhne 60 m, 800 
m (D), 1500m (H) ve zlepšeném čase. 
Předvede ve zlepšeném osobním výkonu 
základní techniku hodu míčkem (D),hodu 
granátem (H),vrh koulí, skoku dalekého, 
skoku vysokého-technika flop, nízkého startu, 
běhu a štafetového běhu(předávka v plné 
rychlosti běžců a bez zrakové kontroly při 
přebírání). Používá základní průpravná 
cvičení pro osvojení základních atletických 
činností. Vyjmenuje základní pravidla 
atletických soutěží.  
•  Sportovní hry  
Vysvětlí význam sportovních her pro rozvoj 
herních dovedností, herního myšlení a 
improvizace. Vyjmenuje základní pravidla 
sportovních her. Vysvětlí základní pojmy 
osvojovaných činností, základní označení a 
vybavení hřišť, základní role ve hře, pravidla 
zjednodušených sportovních her. Používá 
základní pojmy označující používané náčiní, 
části hřiště a nejznámější sportovní hry. Zvolí 
taktiku hry a dodržuje ji (za pomoci 
spoluhráčů , učitele). Dovede zaznamenat 
výsledek utkání a pomáhat při rozhodování.  
FOTBAL(H) 
Zvládá základní herní činnosti jednotlivce 
(výběr místa, vhazování míče, střelba z místa, 
střelba po vedení míče, uvolňování hráče, 
obcházení hráče, zpracování míče, přihrávka, 
odebírání míče). Vysvětlí a uplatňuje ve hře 
základní herní systémy (postupný útok, rychlý 
protiútok) . Vyjmenuje základní herní 
kombinace a využívá je ve hře.  
BASKETBAL 
Zvládá základní herní činnosti jednotlivce 

Šplh - tyč , lano 
Přeskoky - 
bedna, koza 
Hrazda 
Kruhy 
Kladina 
Šplh 
Pohybové 
hry 
Rozvoj a 
upevňová ní 
pohybových 
dovedností 
Využ ití 
pohybových 
schopností 
rychlost 
síla 
vytrvalost 
obratnost 
Koordinační 
schopnosti 
Sportovní 
hry 
Kopaná 
Košíková 
Přehazovaná 
Volejbal 
Softbal 
Sál. kopaná 
Florbal 
Atletika 
Běh 
Skok daleký 
Skok vysoký 
•  technika, výkon  
krá tké sprinty 
rychlost 
Štafety 
Hod 
Vrh 
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(uvolňování hráče bez míče a s míčem, 
přihrávka jednoruč a obouruč, střelba, 
rozskok, krytí útočníka s míčem a bez 
míče,clonu,blok). Používá při hře herní 
kombinace. Používá při hře osobní a zónovou 
obranu.Využívá ve hře střelbu po dvojtaktu. 
VOLEJBAL 
Zvládá utkání na zmenšeném hřišti - 2 proti 2, 
3 proti 3 atd. Vysvětlí základy herních 
systémů (střední hráč u sítě je 
nahravačem,nahrávač na kůlu). Zvládá 
základní herní činnosti jednotlivce (odbití 
obouruč vrchem, spodem, jednoruč (v pádu), 
přihrávka, nahrávka, podání spodní a 
vrchní,blok,smeč). 
Zvládá utkání s povinnou 1-2 přihrávkami. 
FLORBAL 
Zvládá základní herní činnosti jednotlivce 
(přihrávka, střelba). Zvládá utkání 4+0 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Ov (9. ročník): Etická výchova - životní perspektivy, F (9. ročník): Energie a její přeměny 

4.9. Člověk a svět práce 

4.9.1. Praktické činnosti - charakteristika 

Předmět Praktické činnosti svými formami výuky a vymezeným obsahem učiva, 
využíváním znalostí získaných v jiných oblastech vzdělávání a zkušeností nabytých v běžném 
životě umožňuje žákům získat nezbytný soubor vědomostí, pracovních dovedností a návyků 
potřebných v běžném životě a formuje jejich osobnost rozvíjením některých vlastností, 
motorických i tvořivých schopností a dovedností. 

Vyučovací proces prostřednictvím pracovních praktických činností směřuje k tomu, 
aby žáci 
•  získali základní a praktické pracovní dovednosti a návyky z různých oblastí, zejména při 
ručním opracování dostupných a vhodných materiálů, elektrotechnických pracech, 
pěstitelských činnostech, základních činnostech v domácnosti ap.;  
•  poznali vybrané materiály a jejich užité vlastnosti, suroviny, plodiny, naučili se volit a 
používat při práci vhodné nástroje, nářadí, pomůcky, pracovat s dostupnou technikou, včetně 
techniky výpočetní (a to na základní uživatelské úrovni) a osvojili si jednoduché pracovní 
postupy potřebné pro běžný život;  
•  osvojili si zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, základy organizace 
a plánování práce a technologické kázně;  
•  vytvářeli si aktivní vztah k ochraně a tvorbě životního prostředí a pozitivní postoj k řešení 
ekologických problémů;  
•  získali orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce;  
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•  vytvářeli si pozitivní vztah k práci a racionální, odpovědný a tvořivý postoj k vlastní 
činnosti a její kvalitě;  
•  získali prvotní poznatky a dovednosti významné pro jejich další životní a profesní orientaci.  

1. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM  

výstupy učivo 

Práce s drobným materiálem 
Práce s drobným materiálem (přírodním 
materiálem, … )  
•  dovede navlékat, aranžovat, třídit při sběru 
přírodní materiál  
•  pracuje podle slovního návodu  
•  vytváření návyku organizace a plánování 
práce;  
•  osvojuje si základy bezpečnosti a hygieny 
práce  
Práce s modelovací hmotou 
•  hněte, válí,  
•  ovládá a používá pracovních nástrojů a 
pomůcek: způsob použití, vhodný výběr 
materiálů a nástrojů;  
•  uplatňuje požadavků bezpečnosti a hygieny 
práce  
Práce s papírem a kartonem 
•  umí lepit, mačkat, trhat, stříhat, vystřihovat, 
překládat a skládat papír přiměřeně svému 
věku  
Lidové zvyky, tradice a řemesla 
•  užívá přírodnin a přírodních materiálů pro 
jednoduchý vánoční výrobek (svícen, vánoční 
ozdoba ap.)  
•  užívá přírodnin a přírodních materiálů pro 
jednoduchý velikonoční výrobek  

Práce s drobným materiálem (přírodním 
materiálem, … )  
•  stříhání, lepení, mačkání, ohýbání, 
spojování, propichování, navlékání, 
slepování, lisování;  
•  určování vlastností materiálu: tvar, barva,  
•  rozlišování přírodních a technických 
materiálů;  
Práce s modelovací hmotou 
•  poznávání vlastností modelovací hmoty, 
hnětení,  
Práce s papírem a kartonem 
•  obkreslování šablon, stříhání, mačkání, 
slepování  
Lidové zvyky, tradice a řemesla 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Prv (1. ročník): Člověk a zdraví, Prv (1. ročník): Život v přírodě, ochrana přírody 
přesahy z: 
VV (1. ročník): Užité práce dekorativní a prostorové, VV (1. ročník): Výtvarné umění a 
životní prostředí, Prv (1. ročník): Lidé a čas, M (1. ročník): Geometrie, Prv (1. ročník): 
Domov, VV (1. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti 

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI  

výstupy učivo 
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Konstruk ční činnosti 
•  dovede sestavovat stavebnicové prvky  
•  umí montovat a demontovat stavebnici  

•  sestavování modelů podle předlohy i podle 
představy z jednoduchých stavebnic  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
M (1. ročník): Geometrie, Prv (1. ročník): Věci a činnosti kolem nás 
přesahy z: 
VV (1. ročník): Užité práce dekorativní a prostorové, VV (1. ročník): Výtvarné umění a 
životní prostředí, Prv (1. ročník): Lidé a čas, VV (1. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE  

výstupy učivo 

Pěstitelské práce 
•  zná základy péče o pokojové květiny – 
otírání listů, zalévání  

•  péče o pokojové rostliny ve třídě  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Prv (1. ročník): Život v přírodě, ochrana přírody 
přesahy z: 
Prv (1. ročník): Život v přírodě, ochrana přírody, Prv (1. ročník): Věci a činnosti kolem nás, 
Prv (1. ročník): Člověk a zdraví, Prv (1. ročník): Lidé a čas, Prv (1. ročník): Domov 

PŘÍPRAVA POKRM Ů 

výstupy učivo 

Příprava pokrmů 
•  zná základy správného stolování a 
společenského chování  

•  chování u stolu, v jídelně,  
•  správné umístění příboru  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
VV (1. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti 
přesahy z: 
Prv (1. ročník): Člověk a zdraví 

2. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM  

výstupy učivo 

Práce s drobným materiálem 
Práce s drobným materiálem (přírodním 

Práce s drobným materiálem (přírodním 
materiálem, … )  
•  stříhání, lepení, mačkání, ohýbání, 
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materiálem, … )  
•  dovede navlékat, aranžovat, dotvářet, 
opracovávat a třídit při sběru přírodní materiál  
•  pracuje podle slovního návodu nebo 
předlohy  
Práce s modelovací hmotou 
•  umí vytvořit trojrozměrnou věc  
•  hněte, válí, tvaruje,  
•  ovládá a používá pracovní nástroje a 
pomůcky: způsob použití, vhodný výběr 
materiálů a nástrojů;  
•  uplatňuje požadavků bezpečnosti a hygieny 
práce  
Práce s papírem a kartonem 
•  umí mačkat, trhat, lepit, stříhat, vystřihovat, 
překládat a skládat  
•  umí vytvářet jednoduché prostorové tvary z 
papíru  
Práce s textilem 
•  umí navléknout jehlu, udělat uzel,  
•  umí stíhat textil a nalepit textilii  
•  naučí se některý ze základních stehů  
•  umí přišívat knoflíky  
•  umí slepit textilii,  
•  vyrobí jednoduchý výrobek  
Lidové zvyky, tradice a řemesla 
•  užívá přírodnin a přírodních materiálů pro 
jednoduchý vánoční výrobek (svícen, vánoční 
ozdoba ap.)  
•  užívá přírodnin a přírodních materiálů pro 
jednoduchý velikonoční výrobek  

spojování, propichování, navlékání, 
svazování, slepování, lisování;  
•  určování vlastností materiálu: tvar, barva, 
povrch,  
•  rozlišování přírodních a technických 
materiálů;  
Práce s modelovací hmotou 
Práce s papírem a kartonem 
•  vystřihování jednoduchých symetrických 
tvarů z přeloženého papíru, obkreslování 
podle šablony, jednoduché kartonážní práce, 
skládanky, vystřihovánky;  
Práce s textilem 
Lidové zvyky, tradice a řemesla 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Prv (2. ročník): Věci a činnosti kolem nás, Prv (2. ročník): Život v přírodě, ochrana přírody 
přesahy z: 
VV (2. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (2. ročník): Užité práce dekorativní a 
prostorové, VV (2. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, Prv (2. ročník): Věci a 
činnosti kolem nás, Prv (2. ročník): Život v přírodě, ochrana přírody, Prv (2. ročník): Lidé a 
čas 

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI  

výstupy učivo 

Konstruk ční činnosti 
•  dovede sestavovat stavebnicové prvky  
•  umí montovat a demontovat stavebnici  

•  sestavování modelů podle předlohy i podle 
představy z jednoduchých stavebnic  
•  sestavování jednoduchých prostorových 
modelů  
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pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
M (2. ročník): Geometrie 
přesahy z: 
VV (2. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (2. ročník): Užité práce dekorativní a 
prostorové, VV (2. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, Prv (2. ročník): Věci a 
činnosti kolem nás, Prv (2. ročník): Lidé a čas, M (2. ročník): Číslený obor 0 - 100, M (2. 
ročník): Geometrie 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE  

výstupy učivo 

Pěstitelské práce 
•  zná základy péče o pokojové květiny – 
otírání listů, zalévání, kypření,  
•  umí zasít semena  
•  provádí pozorování a zhodnotí výsledky 
pozorování  

•  péče o pokojové rostliny ve třídě  
•  pěstování některých plodin (např. hrách, 
fazole, ředkvička, letničky, zelenina)  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Prv (2. ročník): Život v přírodě, ochrana přírody 
přesahy z: 
Prv (2. ročník): Člověk a zdraví, Prv (2. ročník): Lidé a čas 

PŘÍPRAVA POKRM Ů 

výstupy učivo 

Příprava pokrmů 
•  chová se vhodně při stolování  
•  připraví tabuli pro jednoduché stolování  
•  připraví jednoduchý pokrm  

•  udržování pořádku a čistoty,  
•  jednoduché recepty  
•  chování v jídelně, u stolu, v restauraci  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
VV (2. ročník): Užité práce dekorativní a prostorové 
přesahy z: 
Prv (2. ročník): Člověk a zdraví, M (2. ročník): Číslený obor 0 - 100 

3. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM  

výstupy učivo 

Práce s drobným materiálem Práce s drobným materiálem (přírodním 
materiálem, … )  
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Práce s drobným materiálem (přírodním 
materiálem, … ) 
•  dovede navlékat, dotvářet, opracovávat a 
třídit při sběru přírodní materiál  
•  pracuje podle slovního návodu nebo 
předlohy  
Práce s modelovací hmotou 
•  umí vytvořit trojrozměrnou věc  
•  hněte, válí, tvaruje,  
•  ovládá a používá pracovní nástroje a 
pomůcky: způsob použití, vhodný výběr 
materiálů a nástrojů;  
•  uplatňuje požadavků bezpečnosti a hygieny 
práce  
Práce s papírem a kartonem 
•  umí mačkat, trhat, lepit, polepovat, stříhat, 
vystřihovat, překládat a skládat papír  
•  umí vytvářet jednoduché prostorové tvary z 
papíru  
Práce s textilem 
•  umí navléknou jehlu, udělat uzel, stříhat 
textil  
•  naučí se některý ze základních stehů  
•  vyšije jednoduchý obrázek  
•  umí přišívat knoflíky  
•  umí slepit textilii,  
•  vyrobí jednoduchý výrobek  
Lidové zvyky, tradice a řemesla 
•  užívá přírodnin a přírodních materiálů pro 
jednoduchý vánoční výrobek (svícen, vánoční 
ozdoba ap.)  
•  užívá přírodnin a přírodních materiálů pro 
jednoduchý velikonoční výrobek (pomlázka, 
kraslice, …)  

•  stříhání, lepení, mačkání, ohýbání, 
spojování, propichování, navlékání, 
svazování, slepování, lisování;  
•  určování vlastností materiálu: tvar, barva, 
povrch, tvrdost;  
•  rozlišování přírodních a technických 
materiálů;  
Práce s modelovací hmotou 
Práce s papírem a kartonem 
•  vystřihování symetrických tvarů z 
přeloženého papíru, obkreslování podle 
šablony, jednoduché kartonážní práce, 
skládanky, vystřihovánky;  
Práce s textilem 
Lidové zvyky, tradice a řemesla 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Prv (3. ročník): Naše obec, Prv (3. ročník): Život v přírodě 
přesahy z: 
VV (3. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (3. ročník): Užité práce dekorativní a 
prostorové, VV (3. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, Prv (3. ročník): Krajina 
kolem nás, Prv (3. ročník): Život v přírodě, Prv (3. ročník): Člověk 

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI  

výstupy učivo 

Konstruk ční činnosti 
•  sestaví model podle návodu  

•  stavebnice (plošné, prostorové, 
konstrukční)  
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•  montáž a demontáž  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
M (3. ročník): Geometrie 
přesahy z: 
VV (3. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (3. ročník): Užité práce dekorativní a 
prostorové, VV (3. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, M (3. ročník): Geometrie 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE  

výstupy učivo 

Pěstitelské práce 
•  zná základy péče o pokojové květiny – 
otírání listů, zalévání, kypření, hnojení  
•  umí zasít semena  
•  provádí pozorování a hodnotí výsledky 
pozorování  
•  aranžuje květiny ve váze  
•  vypěstuje si nějakou rostlinu  

•  jednoduchá vazba a úprava květin;  
•  kypření, rosení, hnojení,  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Prv (3. ročník): Život v přírodě, VV (3. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (3. 
ročník): Užité práce dekorativní a prostorové 
přesahy z: 
Prv (3. ročník): Krajina kolem nás, Prv (3. ročník): Příroda, ochrana přírody, Prv (3. ročník): 
Život v přírodě, M (3. ročník): Násobení a dělení N čísel v oboru násobilky do 100 

PŘÍPRAVA POKRM Ů 

výstupy učivo 

Příprava pokrmů 
•  společensky se chová u stolu  
•  připraví jednoduchý pokrm podle slovního 
návodu nebo receptu  
•  dbá na čistotu (rukou, pracovní plochy, …)  

•  udržování pořádku a čistoty,  
•  jednoduché recepty  
•  chování v jídelně, u stolu, v restauraci  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
VV (3. ročník): Užité práce dekorativní a prostorové 
přesahy z: 
M (3. ročník): Číselný obor 0-100, M (3. ročník): Násobení a dělení N čísel v oboru násobilky 
do 100, M (3. ročník): Násobení a dělení N čísel mimo obor násobilky do 100, Přv (5. ročník): 
Návykové látky a zdraví 



 381 

4. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM  

výstupy učivo 

Práce s drobným materiálem 
Práce s drobným materiálem (přírodním 
materiálem, … ) 
•  dovede navlékat, dotvářet, opracovávat a 
třídit při sběru přírodní materiál  
•  pracuje podle slovního návodu nebo 
předlohy  
Práce s modelovací hmotou 
Práce s papírem a kartonem 
•  umí mačkat, trhat, lepit, polepovat, stříhat, 
vystřihovat, překládat a skládat papír  
•  umí vytvářet jednoduché prostorové tvary z 
papíru  
Práce s textilem 
•  umí navléknou jehlu, udělat uzel, stříhat 
textil  
•  naučí se některý ze základních stehů  
•  vyšije jednoduchý obrázek  
•  umí přišívat knoflíky  
•  umí slepit textilii,  
•  vyrobí jednoduchý výrobek,  
Lidové zvyky, tradice a řemesla 
•  užívá přírodnin a přírodních materiálů pro 
jednoduchý vánoční výrobek (svícen, vánoční 
ozdoba ap.)  
•  užívá přírodnin a přírodních materiálů pro 
jednoduchý velikonoční výrobek (pomlázka, 
kraslice, …)  

Práce s drobným materiálem (přírodním 
materiálem, … )  
Práce s modelovací hmotou 
Práce s papírem a kartonem 
Práce s textilem 
•  šití stehem: předním, zadním, 
obnitkovacím, křížkovým, stonkovým;  
•  rozlišování textilií: bavlněné, lněné, 
hedvábné, vlněné, z chemických vláken, 
rozlišování rubu a líce tkaniny;  
•  textilní materiály: nitě, bavlnky, stehovka; 
šňůrky, stužky, příze, plsť, knoflík, háčky, 
spínátka;  
Lidové zvyky, tradice a řemesla 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Přv (4. ročník): Životní podmínky rostlin a živočichů a stavba jejich těl, Přv (4. ročník): 
Rostliny a živočichové v přírodě a péči člověka, VV (4. ročník): Užité práce dekorativní a 
prostorové 
přesahy z: 
VV (4. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (4. ročník): Užité práce dekorativní a 
prostorové, VV (4. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, M (4. ročník): Rovnoběžky, 
různoběžky, kolmice a kružnice, M (4. ročník): Souměrnost, M (4. ročník): Obsah čtverce a 
obdélníku, síť kvádru a krychle 

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI  

výstupy učivo 
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Konstruk ční činnosti 
•  sestaví model podle návodu  
•  dovede najít chybu či závadu ve svém 
modelu  

•  stavebnice (plošné, prostorové, 
konstrukční), sestavování modelů  
•  práce s návodem, předlohou, jednoduchým 
náčrtem  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
M (4. ročník): Rovnoběžky, různoběžky, kolmice a kružnice, M (4. ročník): Souměrnost 
přesahy z: 
VV (4. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (4. ročník): Užité práce dekorativní a 
prostorové, VV (4. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, M (4. ročník): Rovnoběžky, 
různoběžky, kolmice a kružnice, M (4. ročník): Souměrnost, M (4. ročník): Obsah čtverce a 
obdélníku, síť kvádru a krychle, Ikt (4. ročník): Prvotní seznámení s počítačem, Ikt (4. 
ročník): Ovládání počítače 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE  

výstupy učivo 

Pěstitelské práce 
•  umí zasít semena  
•  provádí pozorování a hodnotí výsledky 
pozorování  
•  aranžuje květiny ve váze  
•  vypěstuje si nějakou rostlinu  
•  ví, jak si rozmnožit nějakou pokojovou či 
jinou rostlinu  

•  rozmnožování, hydroponie, řez,  
•  setí osiva  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Přv (4. ročník): Životní podmínky rostlin a živočichů a stavba jejich těl, Přv (4. ročník): 
Rostliny a živočichové v přírodě a péči člověka 
přesahy z: 
Přv (4. ročník): Živá a neživá příroda, Přv (4. ročník): Praktické poznávání přírody 

PŘÍPRAVA POKRM Ů 

výstupy učivo 

Příprava pokrmů 
•  při práci udržuje pořádek a hygienu  
•  je schopen připravit jednoduchý pokrm  

•  jednoduché pohoštění ze studené kuchyně;  
•  udržování pořádku a čistoty,  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
VV (4. ročník): Užité práce dekorativní a prostorové 
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5. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM  

výstupy učivo 

Práce s drobným materiálem 
Práce s modelovací hmotou 
Práce s papírem a kartonem 
•  umí mačkat, trhat, lepit, polepovat, stříhat, 
vystřihovat, překládat a skládat papír  
•  umí vytvářet jednoduché prostorové tvary z 
papíru  
Práce s textilem 
•  používá základní stehy  
•  vyšije jednoduchý obrázek  
•  umí přišívat knoflíky  
•  umí slepit textilii,  
•  vyrobí jednoduchý výrobek,  
Lidové zvyky, tradice a řemesla 
•  užívá přírodnin a přírodních materiálů pro 
jednoduchý vánoční výrobek (svícen, vánoční 
ozdoba ap.)  
•  užívá přírodnin a přírodních materiálů pro 
jednoduchý velikonoční výrobek (pomlázka, 
kraslice, …)  

Práce s drobným materiálem (přírodním 
materiálem, … )  
Práce s modelovací hmotou 
Práce s papírem a kartonem 
•  rozlišování a pojmenování druhů 
zpracovaného papíru: novinový, balící, 
kancelářský, kreslící, kartón ap.; druhy papíru 
v běžné praxi;  
•  rozlišování tvarů a formátů papíru, 
určování vhodného materiálu;  
Práce s textilem 
Lidové zvyky, tradice a řemesla 

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Přv (4. ročník): Životní podmínky rostlin a živočichů a stavba jejich těl, Přv (4. ročník): 
Rostliny a živočichové v přírodě a péči člověka, Přv (4. ročník): Neživá příroda, VV (5. 
ročník): Užité práce dekorativní a prostorové 
přesahy z: 
M (4. ročník): Rovnoběžky, různoběžky, kolmice a kružnice, M (4. ročník): Souměrnost, VV 
(5. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (5. ročník): Užité práce dekorativní a 
prostorové, VV (5. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, M (5. ročník): Rovinné 
obrazce a tělesa 

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI  

výstupy učivo 

Konstruk ční činnosti 
•  dovede provést jednoduché opravy či 
úpravy  

•  práce s návodem, předlohou, jednoduchým 
náčrtem  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
M (5. ročník): Rovinné obrazce a tělesa 
přesahy z: 
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M (4. ročník): Rovnoběžky, různoběžky, kolmice a kružnice, M (4. ročník): Souměrnost, VV 
(5. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti, VV (5. ročník): Užité práce dekorativní a 
prostorové, VV (5. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí, M (5. ročník): Rovinné 
obrazce a tělesa, Ikt (5. ročník): Tvorba dokumentů 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE  

výstupy učivo 

Pěstitelské práce 
•  pro činnost si umí vybrat vhodné pracovní 
nástroje a pomůcky,  
•  umí s nimi zacházet, udržovat je a ukládat;  
•  poznává pěstitelský materiál, nářadí a 
pomůcky a správně s nimi pracuje;  

•  úprava půdy, setí, sázení, ošetřování během 
vegetace, jednocení, hnojení, sklízení; 
poznávání semen, rostlin, plodů, plevele;  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Přv (5. ročník): Rozmanitost podmínek života na Zemi, Přv (5. ročník): Člověk, jeho životní 
podmínky a vztahy k prostředí 
přesahy z: 
Přv (4. ročník): Živá a neživá příroda 

PŘÍPRAVA POKRM Ů 

výstupy učivo 

Příprava pokrmů 
•  zná základní vybavení kuchyně  
•  umí obsloužit jednoduché spotřebiče  

•  jednoduché pohoštění ze studené kuchyně;  
•  úprava ovoce, zeleniny za studena;  
•  nápoje  
•  bezpečná obsluha elektrických a plynových 
spotřebičů;  
•  základní vybavení kuchyně  
•  výběr, nákup a skladování potravin  
•  jednoduchá úprava stolu, pravidla 
správného stolování  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Přv (5. ročník): Člověk, jeho životní podmínky a vztahy k prostředí, VV (5. ročník): Užité 
práce dekorativní a prostorové 
přesahy z: 
Čjl (5. ročník): Čtení a literární výchova, Čjl (5. ročník): Komunikační a slohová výchova, Čjl 
(5. ročník): Jazyková výchova, Přv (5. ročník): Zdraví a nemoc 
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6. ROČNÍK - DOTACE: 0+1, POVINNÝ 

VYUŽITÍ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ  

výstupy učivo 

Využití digitálních technologií 
•  ovládá základní funkce digitální techniky - 
diagnostikuje a odstraňuje základní problémy 
při provozu digitání techniky ( PC, digitální 
fotoaparát, CD a DVD přehrávač, GPS, 
mobilní telefony)  
•  propojuje vzájemně jednotlivá digitální 
zařízení  
•  pracuje uživatelským způsobem s 
mobilními technologiemi - cestování, obchod, 
vzdělávání, zábava  
•  ošetřuje digitální techniku a chrání ji před 
poškozením  
•  dodržuje základní hygienická a 
bezpečnostní pravidla a předpisy při práci s 
digitální technikou a poskytne první pomoc 
při úrazu  

•  digitální technika – počítač a periferní 
zařízení, digitální fotoaparát, videokamera, 
PDA, CD a DVD přehrávače, e-Kniha,  
•  digitální technologie – bezdrátové 
technologie (USB, Bluetooth, WIFI, GPRS,), 
navigační technologie,  
•  mobilní telefony, mobilní služby – 
operátoři, tarify  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (6. ročník): Komunikační a slohová výchova, Čjl (6. ročník): Literární výchova 
přesahy z: 
Př (6. ročník): Buňka, M (6. ročník): Desetinná čísla, F (6. ročník): Pohyby a vzájemné 
působení těles, Ikt (6. ročník): Textový editor MS WORD, Ikt (6. ročník): Tabulkový 
procesor MS EXCEL, Ikt (6. ročník): Program POWER POINT, Čjl (6. ročník): Komunikační 
a slohová výchova, Př (6. ročník): Úvod do systému práce, Př (6. ročník): Praktické poznávání 
přírody 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE A CHOVATELSTVÍ  

výstupy učivo 

Pěstitelské práce a chovatelství 
•  volí vhodné pracovní postupy při pěstování 
vybraných rostlin  
•  používá vhodné pracovní pomůcky a 
provádí jejich údržbu  
•  dodržuje technologickou kázeň, zásady 
hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první 
pomoc při úrazu, včetně úrazu způsobeného 
zvířaty  
•  prokáže základní znalost chovu drobných 
zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty  

•  základní podmínky pro pěstování - půda, 
její vlastnosti, zpracování a ochrana; výživa 
rostlin  
•  osivo a sadba - podmínky a zásady 
pěstování vybraných druhů zeleniny  
•  základy ošetřování pokojových květin  
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pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Př (6. ročník): Praktické poznávání přírody 
přesahy z: 
Čjl (6. ročník): Komunikační a slohová výchova, Vkz (6. ročník): Co víme o zdraví, D (6. 
ročník): Pravěk, ES (7. ročník): Základní podmínky života 

7. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE A CHOVATELSTVÍ  

výstupy učivo 

Pěstitelské práce a chovatelství 
•  volí vhodné pracovní postupy při pěstování 
vybraných rostlin  
•  pěstuje a využívá květiny pro výzdobu  
•  používá vhodné pracovní pomůcky a 
provádí jejich údržbu  
•  prokáže základní znalost chovu drobných 
zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty  
•  dodržuje technologickou kázeň, zásady 
hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první 
pomoc při úrazu, včetně úrazu způsobeného 
zvířaty  

•  základní podmínky pro pěstování - půda a 
její zpracování, výživa rostlin, ochrana rostlin 
a půdy  
•  okrasné rostliny - základy ošetřování 
pokojových květin, pěstování vybraných 
okrasných dřevin a květin; květina v exteriéru 
a interiéru (hydroponie, bonsaje), řez, 
jednoduchá vazba, úprava květin  
•  léčivé rostliny, koření - pěstování vybrané 
rostliny; rostliny a zdraví člověka; léčivé 
účinky rostlin, rostliny jedovaté; rostliny jako 
drogy a jejich zneužívání; alergie  
•  chovatelství - chov zvířat v domácnosti, 
podmínky chovu, hygiena a bezpečnost 
chovu; kontakt se známými a neznámými 
zvířaty  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Př (7. ročník): Vyšší rostliny, Př (7. ročník): Ochrana rostlin a ekosystémy 
přesahy z: 
M (6. ročník): Desetinná čísla, M (7. ročník): Celá čísla, racionální čísla, M (7. ročník): 
Procenta, úroky, Čjl (7. ročník): Komunikační a slohová výchova, ES (7. ročník): Základní 
podmínky života 

PRÁCE TECHNICKÝMI MATERIÁLY  

výstupy učivo 

Práce technickými materiály 
•  provádí jednoduché práce s technickými 
materiály a dodržuje technologickou kázeň  
řeší jednoduché technické úkoly s vhodným 
výběrem materiálů, pracovních nástrojů a 
nářadí 
•  organizuje a plánuje svoji pracovní činnost  

•  vlastnosti materiálu, užití v praxi (dřevo, 
kov, plasty, kompozity)  
•  pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro 
ruční opracování  
•  jednoduché pracovní operace a postupy  
•  organizace práce, důležité technologické 
postupy  
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•  užívá technickou dokumentaci, připraví si 
vlastní jednoduchý náčrt výrobku  
•  dodržuje obecné zásady bezpečnosti a 
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a 
ochrany při práci s nástroji a nářadím; 
poskytne první pomoc při úrazu  

•  technické náčrty a výkresy, technické 
informace, návody  
•  úloha techniky v životě člověka, zneužití 
techniky, technika a životní prostředí, 
technika a volný čas, tradice a řemesla  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
M (7. ročník): Celá čísla, racionální čísla, M (7. ročník): Shodnost a středová souměrnost, M 
(7. ročník): Čtyřúhelníky, hranoly 
přesahy z: 
M (6. ročník): Desetinná čísla, M (7. ročník): Celá čísla, racionální čísla, M (7. ročník): 
Procenta, úroky, F (7. ročník): Světelné jevy, Čjl (7. ročník): Komunikační a slohová výchova 

8. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

SVĚT PRÁCE 

výstupy učivo 

Svět práce 
•  orientuje se v pracovních činnostech 
vybraných profesí  
•  posoudí své možnosti při rozhodování o 
volbě vhodného povolání a profesní přípravy  

•  trh práce - povolání lidí, druhy pracovišť, 
pracovních prostředků, pracovních objektů, 
charakter a druhy pracovních činností; 
požadavky kvalifikační, zdravotní a 
osobnostní; rovnost příležitostí na trhu práce  
•  volba profesní orientace - základní 
principy; sebepoznávání: osobní zájmy a cíle, 
tělesný a zdravotní stav, osobní vlastnosti a 
schopnosti, sebehodnocení, vlivy na volbu 
profesní orientace; informační základna pro 
volbu povolání, práce s profesními 
informacemi a využívání poradenských 
služeb  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Ov (8. ročník): Stát a hospodářství 
přesahy z: 
Vkz (7. ročník): Řekni mi co jíš, Vkz (8. ročník): Jak si lépe porozumět, Pč (8. ročník): 
Využití digitálních technologií 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE A CHOVATELSTVÍ  

výstupy učivo 

Pěstitelské práce a chovatelství 
•  volí vhodné pracovní postupy při pěstování 
vybraných rostlin  

•  ovocné rostliny - druhy ovocných rostlin, 
způsob pěstování, uskladnění a zpracování  
•  ochrana rostlin a půdy  
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•  pěstuje a využívá květiny pro výzdobu  
•  používá vhodné pracovní pomůcky a 
provádí jejich údržbu  
•  prokáže základní znalost chovu drobných 
zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty  
•  dodržuje technologickou kázeň, zásady 
hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první 
pomoc při úrazu, včetně úrazu způsobeného 
zvířaty  

•  okrasné rostliny - pěstování vybraných 
okrasných dřevin a květin; květina v exteriéru 
a interiéru (hydroponie, bonsaje), řez, 
jednoduchá vazba, úprava květin  
•  léčivé rostliny, koření - pěstování vybrané 
rostliny; rostliny a zdraví člověka; léčivé 
účinky rostlin, rostliny jedovaté; rostliny jako 
drogy a jejich zneužívání; alergie  
•  chovatelství - chov zvířat v domácnosti, 
podmínky chovu, hygiena a bezpečnost 
chovu; kontakt se známými a neznámými 
zvířaty  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Př (7. ročník): Vyšší rostliny, Př (7. ročník): Ochrana rostlin a ekosystémy, SPP (8. ročník): 
Bez energie to nejde 
přesahy z: 
Vkz (6. ročník): Zdraví na talíři, M (8. ročník): Kruh, kružnice, válec, SPP (8. ročník): Bez 
energie to nejde, Z (8. ročník): Regiony ČR 

VYUŽITÍ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ  

výstupy učivo 

Využití digitálních technologií 
•  ovládá základní funkce digitální techniky - 
diagnostikuje a odstraňuje základní problémy 
při provozu digitání techniky ( PC, digitální 
fotoaparát, CD a DVD přehrávač, GPS, 
mobilní telefony)  
•  propojuje vzájemně jednotlivá digitální 
zařízení  
•  pracuje uživatelským způsobem s 
mobilními technologiemi - cestování, obchod, 
vzdělávání, zábava  
•  ošetřuje digitální techniku a chrání ji před 
poškozením  
•  dodržuje základní hygienická a 
bezpečnostní pravidla a předpisy při práci s 
digitální technikou a poskytne první pomoc 
při úrazu  

•  digitální technika – počítač a periferní 
zařízení, digitální fotoaparát, videokamera, 
PDA, CD a DVD přehrávače, e-Kniha, 
mobilní telefony  
•  digitální technologie – bezdrátové 
technologie (USB, Bluetooth, WIFI, GPRS, 
GMS, norma IEEE 802.11b), navigační 
technologie, konvergence technologií, 
multiplexování  
•  počítačové programy pro zpracovávání 
hlasových a grafických informací – úpravy, 
archivace, střih; operační systémy, vzájemná 
komunikace zařízení (synchronizace PDA s 
PC)  
•  mobilní služby – operátoři, tarify  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (8. ročník): Komunikační a slohová výchova, M (8. ročník): Základy statistiky, Pč (8. 
ročník): Svět práce 
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9. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

SVĚT PRÁCE 

výstupy učivo 

Svět práce 
•  využije profesní informace a poradenské 
služby pro výběr vhodného vzdělávání  
•  prokáže v modelových situacích schopnost 
prezentace své osoby při vstupu na trh práce  

•  možnosti vzdělávání - náplň učebních a 
studijních oborů, přijímací řízení, informace a 
poradenské služby  
•  zaměstnání - pracovní příležitosti v obci 
(regionu), způsoby hledání zaměstnání, psaní 
životopisu, pohovor u zaměstnavatele, 
problémy nezaměstnanosti, úřady práce; 
práva a povinnosti zaměstnanců a 
zaměstnavatelů  
•  podnikání - druhy a struktura organizací, 
nejčastější formy podnikání, drobné a 
soukromé podnikání  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Ov (9. ročník): Člověk a občanský život, Ov (9. ročník): Člověk a pracovní činnosti, Ov (9. 
ročník): Etická výchova - životní perspektivy 
přesahy z: 
M (7. ročník): Procenta, úroky, SPP (8. ročník): Základy práce v laboratoři, Vkz (8. ročník): 
Volby pro zdravý život, Ov (9. ročník): Etická výchova - životní perspektivy, M (9. ročník): 
Základy finanční matematiky, Čjl (9. ročník): Komunikační a slohová výchova 

PŘÍPRAVA POKRM Ů 

výstupy učivo 

Příprava pokrmů 
•  používá základní kuchyňský inventář a 
bezpečně obsluhuje základní spotřebiče  
•  připraví jednoduché pokrmy v souladu se 
zásadami zdravé výživy  
•  dodržuje základní principy stolování, 
společenského chování a obsluhy u stolu ve 
společnosti  
•  dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při úrazech v 
kuchyni  

•  kuchyně - základní vybavení, udržování 
pořádku a čistoty, bezpečnost a hygiena 
provozu  
•  potraviny - výběr, nákup, skladování, 
skupiny potravin, sestavování jídelníčku  
•  příprava pokrmů - úprava pokrmů za 
studena, základní způsoby tepelné úpravy, 
základní postupy při přípravě pokrmů a 
nápojů  
•  úprava stolu a stolování - jednoduché 
prostírání, obsluha a chování u stolu, 
slavnostní stolování v rodině, zdobné prvky a 
květiny na stole  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Čjl (9. ročník): Komunikační a slohová výchova 
přesahy z: 
M (6. ročník): Desetinná čísla, M (6. ročník): Objem a povrch kvádru a krychle, M (7. 
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ročník): Poměr, přímá a nepřímá úměrnost, M (7. ročník): Procenta, úroky, Vkz (7. ročník): 
Řekni mi co jíš, M (8. ročník): Kruh, kružnice, válec, Vkz (8. ročník): Výživa jako součást 
životního stylu, M (9. ročník): Funkce, M (9. ročník): Základy finanční matematiky, Čjl (9. 
ročník): Komunikační a slohová výchova, D (9. ročník): Československo a svět v době 
světových válek, D (9. ročník): Dějiny od konce 19. století do 1. světové války 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE A CHOVATELSTVÍ  

výstupy učivo 

Pěstitelské práce a chovatelství 
•  umí vysvětlit postupy při pěstování polních 
plodin, ví co jsou to plodiny GMO  
•  zkusí si navrhnout některé zahradní prvky, 
popřípadě pracovat s počítačovým 
programem pro návrhy zahrad  
•  používá vhodné pracovní pomůcky a 
provádí jejich údržbu  

•  navrhování a realizace zahradních prvků  
•  polní plodiny a jejich pěstování, 
problematika GMO  
•  údržba náradí a zahradních prvků  

pokrytí průřezových témat 

přesahy do: 
Př (9. ročník): Vliv počasí a podnebí na rozvoj organizmů, Z (9. ročník): Krajina 
přesahy z: 
M (7. ročník): Poměr, přímá a nepřímá úměrnost, M (7. ročník): Procenta, úroky, M (8. 
ročník): Kruh, kružnice, válec, M (9. ročník): Základy finanční matematiky, Čjl (9. ročník): 
Komunikační a slohová výchova 
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5. Školní projekty 

5.1. Holocaust 

Holocaust - pronásledování a genocida Židů, Romů a dalších skupin, jež nacisté 
považovali za méněcenné - patří k nejhrůznějším zkušenostem celých lidských dějin. A to 
nejen počtem zavražděných, ale též metodou vyhlazování, které bylo organizováno státem za 
využití rozsáhlého byrokratického aparátu a moderních technických prostředků. Milióny 
mužů, žen a dětí byly bezcitně zavražděny ve jménu ideologie, jež hlásala nadřazenost tzv. 
"germánské rasy". 

Cílem projektu je blíže seznámit žáky devátého ročníku, v rámci učiva dějepisu o 
druhé světové válce a také v souvislosti s výukou občanské výchovy, s tématikou holocaustu a 
s ním spojené genocidy, koncentračních táborech, ghettech, praktikami, životem a smrtí v 
nich. Prostor bude mít též vysvětlení termínu konečné řešení židovské otázky. Formou 
praktické ukázky se žáci setkají s porušováním lidských a občanských práv, které s sebou 
přinesly Norimberské zákony. 

Na materiálech s historickou tematikou ( DVD, vzpomínky přeživších, internetové 
stránky věnované Terezínu atp., fotografie z koncentračních táborů) žáci poznají realitou, 
která je pro jejich generaci vlastně velmi vzdálená, nepředstavitelně krutá a možná až 
nepochopitelná. Je ovšem důležité, aby si mladá generace uvědomila, kam až může dojít 
lidská nenávist, demagogie a do jaké bezmoci může vyústit.  
Časová dotace: 2 hodiny 

9. ročník 

Viz popis projektu 
pokrytí průřezových témat 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

5.2. Svět v obrazech 

Vytvoření zeměpisného plakátu v rámci výtvarné výchovy. 
•  plakát se týká určité země nebo kontinentu.  
•  žáci využijí své znalosti z oblasti Z, VV, IT, ČJ i cizích jazyků  

7. ročník 

Vytvoření zeměpisného plakátu v rámci výtvarné výchovy. 
•  plakát se týká určité země nebo kontinentu  
•  žáci vystřihují obrázky z novin, časopisů..., hledají na internetu obrázky či informace 
(památky, zajímavosti z přírodní sféry, příklady vět nebo slov v daném jazyce...), kreslí o 
výtvarné výchově  
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•  sebrané informace a obrázky rozmístí na plakát, na němž je nakreslen tvar dané země nebo 
kontinentu  
pokrytí průřezových témat 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

5.3. Den Země 

Projekt Den Země 
Termín realizace duben (u příležitosti Dne Země) 
Délka realizace 2 dny: 1. den oddíl I.- III., 2. den oddíl IV 
Určeno: pro všechny žáky školy 
Místo konání areál Základní školy a Mateřské školy Horní Stropnice, lesy obce 
Možná spolupráce předškolní třída MŠ 
Cíle navázat na tradici školy 
připomenout problematiku TUŽ 
realizovat aktivity v souvislosti s ekologickými aspekty života občanů 
Program: 
Oddíl I. .: ekologická olympiáda (8,00 – 9,40) 
 kategorie: 1. a 2. třída, 3., 4. a 5. třída, 6. a 7. třída, 8. a 9.♣ třída 
 písemný test a praktické dovednosti, ověření některých tvrzení (např.:♣ mechy zadržují 
vláhu, pro udržení vody v půdě je důležitý podíl organické složky půdy, kapka ropy znečistí 
obrovské množství vody, tříděním odpadu minimalizujeme množství odpadu na skládkách, 
papír je možné recyklovat atd) 
Oddíl II: spolupráce smíšených družstev od 1. – 9. třídy (10,00 – 12,00) 
 drobné hry s ekologickou tématikou, výtvarné zpracování přírodnin, soutěže♣ zručnosti, 
dramatizace ze života chráněného živočicha... 
Oddíl III.: sběr tříděného papíru a úklid areálu školy (13,00 – 15,20) 
 v rámci smíšených družstev zrealizovat sběr tříděného odpadu – noviny a♣ letáky (přípravná 
fáze ve volnu cca 14 dnů před Dnem Země) 
Oddíl IV.: práce v lese 
 ve spolupráci se správcem obecních lesů stanovit činnost na pomoc lesu –♣ výsadba stromů, 
stahování klestí, úklid nepořádku před turistickou sezonou. 
Rozvíjené klíčové kompetence 
Kompetence k učení 
• žák pracuje s obecně užívanými termíny z oblasti ekologie a přírodních věd, uvádí věci do 
souvislostí a poznatky získané při výuce propojuje s vlastními zkušenostmi do širších celků  
• při získávání poznatků žák využívá různé zdroje informací  
• při získávání informací žák využívá moderní přístroje a techniku 
• prezentuje výsledky své práce před spolužáky, učiteli (aktivity na stanovištích)  
• vytváří si kladný postoj ke vzdělávání 
Kompetence k řešení problémů 
• žák vnímá problémové situace v oblasti životního prostředí  
• vyhledává podobné či modelové problémové situace ve svém okolí, v médiích  
• problém rozpozná a pojmenuje (znečištění vody, vzduchu, hromadění odpadu, ohrožené 
druhy živočichů a rostlin, význam stromů)  
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• hledá společně s ostatními možný způsob řešení problému při skupinové práci, využívá k 
tomu vlastní zkušenosti  
• respektuje a přijímá názory druhých  
Kompetence komunikativní 
• žák aktivně naslouchá  
• jednoduše zformuluje svoji myšlenku a vyjádří ji mluveným projevem  
• respektuje názory ostatních  
• výstižně vyjadřuje své myšlenky formou písemnou, ústní či dramatizací, zapojuje se do 
diskuse (celý projekt) 
Kompetence sociální a personální 
• žák reguluje své chování  
• vyslechne návrh druhého  
• pracuje ve věkově smíšených skupinách  
• ovládá a koriguje své emoce  
• rozvíjí a upevňuje pozitivní pohled sám na sebe i na okolní svět (celý projekt) 
Kompetence občanské 
• žák částečně vysvětlí nejzákladnější ekologické souvislosti a environmentální problémy  
• zdůvodní nutnost ochrany vody, vzduchu, půdy, rostlin, živočichů i svého zdraví  
Kompetence pracovní 
• žák udržuje pořádek na jednotlivých stanovištích  
• přispívá k úklidu v okolí školy  
• používá bezpečně nástroje i vybavení  
• dodržuje společně dohodnutá pravidla  
• dbá na ochranu zdraví svého i ostatních při jednotlivých činnostech a při pobytu na základně 
Realizace průřezových témat 
Osobnostní a sociální výchova 
Osobnostní rozvoj 
• Rozvoj schopností poznávání - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění  
• Kreativita - cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity - pružnost nápadů 
Sociální rozvoj 
• Poznávání lidí - vzájemné poznávání se ve skupině  
• Mezilidské vztahy - přispívá k utváření dobrých vztahů mezi žáky navzájem a mezi žáky a 
učiteli, napomáhá k zvládání vlastního chování, uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci  
• Komunikace - cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání  
• Morální rozvoj  
• Hodnoty, postoje a praktická etika - vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnosti 
Výchova demokratického občana 
• Občan, občanská společnost a stát - občan jako odpovědný člen společnosti - jeho práva a 
povinnosti, schopnost je aktivně uplatňovat, přijímat zodpovědnost za svoje činy 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
• Evropa a svět nás zajímá - uvědomění si souvislostí řešení běžných situací občana s 
globálními problémy 
Multikulturní výchova 
• Kulturní diferenciace - jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti  
• Lidské vztahy - právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci, udržovat tolerantní 
vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu na jejich kulturní příslušnost, osobní 
přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu 
Environmentální výchova 
• Ekosystémy - vodní zdroje - lidské aktivity, důležitost pro krajinnou ekologii  
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• Základní podmínky k životu - voda - vlastnosti vody, význam vody pro lidské aktivity, 
ochrana její čistoty, ovzduší - čistota ovzduší, ohrožování ovzduší, ochrana biologických 
druhů  
• Lidské aktivity a problémy životního prostředí - odpady a hospodaření s odpady  
• Vztah člověka k prostředí – Novohradské hory – jedinečná krajina ve které žijeme 
Mediální výchova 
• Fungování a vliv médií ve společnosti - vliv médií na každodenní život 
pokrytí průřezových témat 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 
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6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 

A. Pravidla pro hodnocení vzdělávání žáků 
 
I. Úvodní ustanovení 

Na základě ustanovení § 30, odst. 2) Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění 
vydávám jako statutární orgán školy pravidla pro hodnocení vzdělávání žáků, který je součástí 
platného školního řádu. 

 
II. Hodnocení a klasifikace žáka 
Hodnocení a klasifikace žáků školy je součástí jejich výchovy a vzdělávání. Účelem 
hodnocení a klasifikace je přispívat k odpovědnému vztahu žáka k výchově a vzdělávání v 
souladu se školskými předpisy.Výsledky hodnocení a klasifikace uvede škola na vysvědčení. 
 
1. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: 
•  jednoznačné  
•  srozumitelné  
•  srovnatelné s předem stanovenými kritérii  
•  věcné  
•  všestranné 
  
2. Hodnocení vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů, které jsou 
formulovány v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu. 
Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné. 
 
III. Zásady klasifikace a způsob získávání podkladů pro klasifikaci 
1. Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále jen učitel) 
uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi. 
2. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v 
průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. 
3. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Výjimku tvoří 
komisionální zkoušky podle článku XII. 
4. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se 
hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Potom 
se přihlíží k systematičnosti v práci žáka po klasifikační období. Stupeň prospěchu se 
neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období. 
5. Hodnocení chování žáka ve škole i při akcích školy je nedílnou součástí celkového 
hodnocení žáka. Všechny projevy porušování norem chování, agresivity (včetně verbálních 
forem), netolerance či xenofobie je povinen řešit okamžitě ten pedagogický pracovník, který 
je projevu přítomen (popř. vykonává dozor). V co nejkratší době informuje třídního učitele, 
výchovného poradce a v případě závažnějších přestupků ředitele školy. 
6. Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednávají v 
pedagogické radě. 
7. Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, nejpozději však 48 
hodin před jednáním pedagogické rady o klasifikaci, zapíší učitelé příslušných předmětů 
číslicí výsledky celkové klasifikace do katalogových listů a připraví návrhy na umožnění 
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opravných zkoušek, na klasifikaci v náhradním termínu. Ve třídách se slovním hodnocením se 
výsledek celkové klasifikace zapíše do upravených katalogových listů slovně. 
8. Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka 
získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky : 
•  soustavným diagnostickým pozorováním žáka  
•  soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování  
•  různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), didaktickými testy  
•  kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami předepsanými učebními 
osnovami  
•  analýzou různých činností žáka  
•  konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby s pracovníky PPP  
•  rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka  
9. Žák II. stupně musí být z předmětu vyzkoušen ústně nebo písemně zpravidla alespoň 
dvakrát za každé pololetí. Učitel musí mít dostatečné podklady pro hodnocení a klasifikaci 
žáka. 
10. Po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Učitel slovně 
zdůvodní své hodnocení. Výsledky hodnocení písemných zkoušek, prací a praktických 
činností oznámí žákovi nejpozději do 10 pracovních dnů. 
11. Kontrolní a písemné práce a další druhy zkoušek se doporučují zadávat  
častěji a v kratším rozsahu (do 30 minut). 
12. Termín písemné zkoušky, která má trvat déle než 30 minut, prokonzultuje učitel s třídním 
učitelem, který koordinuje plán písemných prací daného dne. Tuto práci zapíše učitel v 
předstihu do třídní knihy. V jednom dni mohou žáci konat pouze jednu zkoušku uvedeného 
charakteru. Žáci musí být s dostatečným předstihem seznámeni s rámcovým obsahem a 
termínem zkoušky. Z organizačních nebo jiných důvodů může učitel termín zkoušky 
přesunout na pozdější termín. Přesunutí na dřívější termín je nepřípustné. 
13. Učitel je povinen vést evidenci základní klasifikace žáka. 
14. Jestliže absence žáka v příslušném předmětu přesáhne 25 % odučených hodin a učitel 
nemá dostatek podkladů pro hodnocení, má učitel právo žáka nehodnotit. Ředitel školy na 
základě podkladů od učitele a po projednání v pedagogické radě rozhodne o posunutí termínu 
hodnocení, případně o komisionálním přezkoušení žáka. Při uplatňování tohoto postupu je 
nutný odpovědný přístup učitele, který musí prokázat, že požadované podklady pro hodnocení 
žáka nemohl získat. 
 
IV. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků (autoevaluace) 
1. Kromě forem hodnocení práce žáků ze strany pedagogických pracovníků mají žáci možnost 
používat také formy sebehodnocení. Škola jim pro tyto formy vytváří odpovídající podmínky. 
Tím je zajišťována také zpětná vazba objektivity hodnocení ze strany školy jako vzdělávací 
instituce. 
2. Škola může nabídnout vedle možnosti srovnávacích objektivizovaných testů (SCIO, 
KALIBRO, CERMAT…), které jsou jednoznačně formami vnější srovnávací evaluace, také 
možnost využívání softwarových produktů, které umožní bez jakéhokoli zásahu pedagoga 
ověření stupně dosažených znalostí, dovedností…  
3. Žák by měl být veden k tomu, aby byl schopen posoudit úroveň následujících kompetencí 
(vč. kompetencí sociálních) : 
•  schopnost přímé aplikace získaných kompetencí v praxi  
•  schopnost orientace se v daném problému s využitím získaných vědomostí, znalostí, 
dovedností  
•  schopnost žáka prosadit se v třídním kolektivu při řešení týmového úkolu  
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•  schopnost samostatné prezentace svých znalostí formou otevřených mluvních cvičení, 
psaných textů ve formě úvah, zamyšlení se…  
•  schopnost výběru – pochopení významu jednotlivých částí rozsáhlejších testovacích 
souborů, selekce nepodstatných částí a schopnost řešení dominantních část úloh  
•  schopnost změny své sociální role v kolektivu vrstevníků  
•  schopnost využívání mezipředmětových vazeb  
•  schopnost aplikovat etické principy v praxi  
•  schopnost pochopení rovnováhy práv a povinností  
•  pochopení své role v kolektivu. 
  
V. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
1. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat 
žákovi výpis z vysvědčení. 
2. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm 
(dále jen "klasifikace") slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení 
rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady. 
3. Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v 
případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy 
nebo zákonného zástupce žáka. Škola dále převede pro účely přijímacího řízení ke střednímu 
vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace. 
4. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na 
základě žádosti zákonného zástupce žáka.  
5. V posledním roce plnění povinné školní docházky vydá škola žákovi výstupní hodnocení o 
tom, jak žák dosáhl cílů vzdělávání stanovených v § 44 zákona č. 561/2004 Sb. V pátém a 
sedmém ročníku základního vzdělávání vydá škola výstupní hodnocení žákovi, který se hlásí 
k přijetí ke vzdělávání ve střední škole. 
 
VI. Stupně hodnocení a klasifikace v souladu s ustanovením §15 vyhlášky č. 48/2005 Sb. 
1. Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace 
hodnotí na vysvědčení stupni: 
1 – velmi dobré, 
2 – uspokojivé, 
3 – neuspokojivé. 
2. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech 
stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na 
vysvědčení stupni prospěchu: 
1 – výborný, 
2 – chvalitebný, 
3 – dobrý, 
4 – dostatečný, 
5 – nedostatečný. 
3. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech 
stanovených školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích 
pořádaných školou jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá 
úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům 
formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, 
k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje 
posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke 
vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. 
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Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům 
žáka a jak je překonávat. 
4. Při použití klasifikace jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a na akcích 
pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl 
zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých 
předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům 
a k věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v 
souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. 
5. Při hodnocení žáka podle odstavců 1 a 2 se na prvním stupni použije pro zápis stupně 
hodnocení číslice, na druhém stupni se použije slovní označení stupně hodnocení podle 
odstavců 1 a 2. 
 
VII. Celkové hodnocení žáka v prvním až devátém ročníku 
Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni 
prospěl(a) s vyznamenáním, 
prospěl(a), 
neprospěl(a). 
1. Žák je hodnocen stupněm: 
prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním 
vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2, 
chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním 
vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi 
dobré, prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 
programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím 
slovním hodnocením,neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených 
školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - 
nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením. 
2. Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se v případě použití 
klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni: 
pracoval(a) úspěšně,  
pracoval(a). 
3. Při hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany České republiky a plní v České republice 
povinnou školní docházku, se dosažená úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou 
souvislost, která ovlivňuje výkon žáka. Při hodnocení těchto žáků ze vzdělávacího obsahu 
vzdělávacího oboru český jazyk a literatura určeného Rámcovým vzdělávacím programem 
pro základní vzdělávání se na konci tří po sobě jdoucích pololetí po zahájení docházky do 
školy v České republice vždy považuje dosažená úroveň znalosti českého jazyka za závažnou 
souvislost, která ovlivňuje výkon žáka. 
4. Výstupní hodnocení 
Hlavním obsahem výstupního hodnocení je vyjádření o dosažené výstupní úrovni vzdělání ve 
struktuře vymezené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní  
vzdělávání. Dále výstupní hodnocení žáka obsahuje vyjádření o: 
•  možnostech žáka a jeho nadání,  
•  předpokladech pro další vzdělávání nebo pro uplatnění žáka,  
•  chování žáka v průběhu povinné školní docházky,  
•  dalších významných skutečnostech ve vzdělávání žáka.  
Výstupní hodnocení vydá škola žákovi na konci prvního pololetí školního roku, v němž splní 
povinnou školní docházku. Výstupní hodnocení vydá škola žákovi na konci prvního pololetí 
také v pátém a sedmém ročníku, jestliže se hlásí ke vzdělávání ve střední škole. V případě 
podání přihlášky k přijetí do oboru vzdělání, v němž je jako součást přijímacího řízení 
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stanovena rámcovým vzdělávacím programem talentová zkouška, je žákovi vydáno výstupní 
hodnocení do 30. října. 
 
VIII. Postup do vyššího ročníku, opakování ročníku 
1. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech 
povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů 
výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž 
byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v 
rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci 
druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka. 
2. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení 
náhradní termín tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou 
měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se 
za první pololetí nehodnotí. 
3. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení 
náhradní termín tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září 
následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák 
nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník. 
4. Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo 
druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně 
dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o 
komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský 
úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v 
termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. 
5. Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník tehdy, pokud na konci druhého 
pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni 
základní školy již jednou ročník opakoval; tomuto žákovi může ředitel školy na žádost jeho 
zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných zdravotních důvodů. 
6. Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého 
pololetí neprospěl, nebo nemohl být hodnocen, povolit na žádost jeho zákonného zástupce 
opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v 
žádosti. 
 
IX. Klasifikace chování 
1. Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují 
a rozhoduje o ní ředitel po projednání v pedagogické radě. 
2. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování, která stanoví řád školy.  
3. Kritéria pro jednotlivé stupně chování jsou následující : 
Stupeň 1 - velmi dobré 
Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a aktivně prosazuje ustanovení řádu školy. Má 
kladný vztah ke kolektivu třídy a školy, přispívá k jeho upevňování a k utváření pracovních 
podmínek pro vyučování. Méně závažných přestupků se dopouští naprosto ojediněle. 
Stupeň 2 - uspokojivé 
Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům chování nebo řádu školy. Zpravidla se 
přes důtku třídního učitele (popř. ředitele školy) dopouští dalších přestupků, narušuje činnost 
kolektivu nebo se dopouští poklesků v mravním chování. 
Stupeň 3 - neuspokojivé 
Chování žáka ve škole je v rozporu s pravidly chování. Zpravidla se i přes důtku ředitele 
školy dále dopouští takových závažných provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova 
ostatních žáků. Záměrně narušuje činnost kolektivu. 



 400 

 
X. Výchovná opatření 
1. V souladu s ustanovením § 31 odst.1) zákona č. 561/2004 Sb., výchovnými opatřeními jsou 
pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Kázeňským opatřením je podmíněné 
vyloučení žáka ze školy, vyloučení žáka ze školy a další kázeňská opatření, která nemají 
právní důsledky pro žáka. Pochvaly, jiná ocenění a další kázeňská opatření může udělit či 
uložit ředitel školy nebo třídní učitel. 
2. Ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených 
zákonem nebo školním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze 
školy. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel zkušební lhůtu, a to nejdéle na 
dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení 
povinností stanovených zákonem nebo školním řádem, může ředitel školy rozhodnout o jeho 
vyloučení. Žáka lze podmíněně vyloučit nebo vyloučit ze školy pouze v případě, že splnil 
povinnou školní docházku. 
3. Ředitel školy může udělit na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné 
právnické či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě pochvalu nebo jiné 
ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo 
statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci. 
4. Pochvalami a oceněními jsou : 
a) Pochvala třídního učitele - třídní učitel může udělit na základě vlastního rozhodnutí nebo 
na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy pochvalu 
třídního učitele za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci. Třídní 
učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění a jeho důvody prokazatelným 
způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci. Udělení pochvaly se zaznamená do 
katalogového listu žáka. 
b) Pochvala ředitele školy – ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí, na základě 
podnětu třídního učitele nebo ostatních vyučujících, na návrh školské rady, zřizovatele, 
krajského úřadu, či na základě podnětu jiné právnické nebo fyzické osoby po projednání v 
pedagogické radě udělit za mimořádný projev humánnosti, občanské a školské iniciativy, za 
vysoce záslužný čin, za dlouhodobou úspěšnou práci spojenou s reprezentací školy pochvalu 
ředitele školy. 
Třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění a jeho důvody 
prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci. Udělení pochvaly a jiného 
ocenění se zaznamená do katalogového listu žáka. Udělení pochvaly dle bodu b) se 
zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno. 
5. Při porušení povinností stanovených zákonem nebo školním řádem může být podle 
závažnosti tohoto porušení žákovi uloženo kázeňské opatření.  
6. Kázeňská opatření jsou: 
a) Napomenutí třídního učitele - ukládá třídní učitel bezprostředně po přestupku, kterého se 
žák dopustí; o udělení napomenutí uvědomí třídní učitel prokazatelně rodiče. Uložení 
napomenutí se zaznamená do katalogového listu žáka. 
b) Důtka třídního učitele – ukládá ji třídní učitel po projednání a se souhlasem ředitele školy 
za závažnější či opakované porušení řádu školy, norem slušnosti; důtka třídního učitele se 
uděluje před kolektivem třídy a o jejím udělení uvědomí třídní učitel prokazatelně rodiče. 
Uložení důtky se zaznamená do katalogového listu žáka. 
c) Důtka ředitele školy - ukládá ji ředitel školy po projednání v pedagogické radě za vážná 
porušení řádu školy – zvláště za porušování norem slušnosti, za neomluvené absence, za 
agresivitu vůči spolužákům i dospělým a další závažná provinění. Zvláště hrubé slovní a 
úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné 
porušení povinností řádu školy a jsou postihovány tímto opatřením s následným dopadem na 
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hodnocení chování za klasifikační období. O uložení důtky uvědomí třídní učitel prokazatelně 
rodiče. Uložení důtky se zaznamená do katalogového listu žáka.Třídní učitel neprodleně 
oznámí žákovi uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem. 
 
XI. Klasifikace ve vyučovacích předmětech 

Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech se postupuje v souladu s 
požadavky učebních osnov. 

 
Stupeň 1 (výborný) 

Předměty s převahou teoretického zaměření: 
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně 
a chápe vztahy mezi nimi.Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. 
Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a 
praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, 
zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost.Jeho ústní a písemný projev je správný, 
přesný, výstižný a gramaticky správný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho 
činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné 
texty. 

Předměty s převahou výchovného zaměření: 
Žák je v činnosti velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní 
předpoklady a úspěšně je rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, originální, přesný. 
Osvojené dovednosti, vědomosti a návyky aplikuje tvořivě. 
 
Stupeň 2 (chvalitebný) 

Předměty s převahou teoretického zaměření: 
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, 
přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. 
Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a 
dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a 
zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný 
projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti, výstižnosti a gramatické správnosti. 
Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je 
estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat 
vhodné texty. 

Předměty s převahou výchovného zaměření: 
Žák je v činnostech aktivní, převážně samostatný, využívá své osobní předpoklady, které 
úspěšně rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky. Žák 
tvořivě aplikuje osvojené dovednosti, vědomosti a návyky. Má zájem o umění a tělesnou 
zdatnost. 
 
Stupeň 3 (dobrý) 

Předměty s převahou teoretického zaměření: 
Žák má nepodstatné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných 
poznatků, pojmů, definic a zákonitostí. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a 
motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za 
pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení 
teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení 
jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v 
jeho logice se projevují chyby.V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, 
přesnosti, výstižnosti a gramatické správnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují 
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častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen 
samostatně studovat podle návodu učitele. 

Předměty s převahou výchovného zaměření: 
Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své 
schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se 
v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje 
pomoc učitele. Nemá aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. 
 
Stupeň 4 (dostatečný) 

Předměty s převahou teoretického zaměření: 
Žák má závažné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků. 
Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má 
větší nedostatky.V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a 
praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a 
hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není 
tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti, výstižnosti 
a gramatické správnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují 
nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s 
pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti. 

Předměty s převahou výchovného zaměření: 
Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo 
uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou 
pomocí učitele. Projevuje velmi malý zájem a snahu. 
 
Stupeň 5 (nedostatečný) 

Předměty s převahou teoretického zaměření: 
Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné 
mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi 
podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení 
teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení 
jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s pomocí učitele. Neprojevuje 
samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném 
projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti, výstižnosti a gramatické správnosti. 
Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné chyby  
a nedostatky není schopen opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat. 
Úroveň jeho vědomostí není předpokladem pro práci ve vyšším ročníku. 
 
Předměty s převahou výchovného zaměření: 
Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je 
většinou chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené dovednosti a vědomosti 
nedovede aplikovat. 
 
XII.Komisionální zkoušky 
1. Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali 
ročník, či na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s 
výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky. 
2. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu 
stanoveném ředitelem školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu  
opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální. 
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3. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně, nebo se k jejímu konání nedostaví, 
neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné 
zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do 
nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku. 
4. V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a 
komisionálního přezkoušení podle § 52 odst. 4 školského zákona na jiné základní škole. 
Zkoušky se na žádost krajského úřadu účastní školní inspektor. 
5. Komisi pro komisionální přezkoušení (dále jen přezkoušení) zřizuje ředitel školy;  
v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad. 
6. Komise je tříčlenná a tvoří ji: 
•  předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že 
vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický 
pracovník školy,  
•  zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, 
popřípadě jiný vyučující daného předmětu,  
•  přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací 
oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.  
7. Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek 
přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním 
hodnocením podle § 15 odst. 2 nebo stupněm prospěchu podle § 15 odst. 3. Předseda komise 
a třídní učitel sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému 
zástupci. V případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá 
nové vysvědčení. 
8. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. 
9. Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné 
žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi 
náhradní termín přezkoušení. 
10. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví příslušný zkoušející po projednání s 
ředitelem školy nebo zástupcem ředitele školy v souladu se školním vzdělávacím programem. 
11. Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku. 
 
XIII. Klasifikace žáka, který plnil povinnou školní docházku v zahraniční škole 
1. Žák, který plní povinnou školní docházku v zahraniční škole, koná zkoušku ve spádové 
škole nebo jiné škole zapsané ve školském rejstříku, kterou zvolil zákonný zástupce žáka, 
nebo ve škole zřízené při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu České republiky (dále 
jen „zkoušející škola“): 
a) ve všech ročnících ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru český jazyk  
a literatura, stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, 
b) v posledních dvou ročnících prvního stupně ze vzdělávacího obsahu vlastivědné povahy 
vztahujícího se k České republice vzdělávacího oboru člověk a jeho svět, stanoveného 
Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, 
c) na druhém stupni ze vzdělávacího obsahu vztahujícího se k České republice vzdělávacího 
oboru dějepis a ze vzdělávacího obsahu vztahujícího se k České republice vzdělávacího oboru 
zeměpis, stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 
2. Žák, který plní povinnou školní docházku formou individuální výuky v zahraničí, koná 
zkoušku z každého předmětu uvedeného ve školním vzdělávacím programu zkoušející školy. 
3. Obsahem zkoušky je vzdělávací obsah za období, po které žák plnil povinnou školní 
docházku podle odstavce 1 nebo 2. Konkrétní obsah a rozsah zkoušky stanoví zkoušející po 
projednání s ředitelem zkoušející školy v souladu se školním vzdělávacím programem 
zkoušející školy. Se stanoveným obsahem a rozsahem zkoušky seznámí zkoušející  
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s dostatečným časovým předstihem zákonného zástupce žáka, nejpozději však při stanovení 
termínu zkoušky. 
4. Zkoušku lze konat za období nejméně jednoho pololetí školního roku, nejdéle však za 
období dvou školních roků. 
5. Zkouška je komisionální. Komisi jmenuje ředitel zkoušející školy. 
6. Komise je tříčlenná a tvoří ji: 
a) předseda, kterým je ředitel zkoušející školy, popřípadě jím pověřený učitel, 
b) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, 
popřípadě jiný vyučující daného předmětu, 
c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací 
oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 
7. Termín konání zkoušky dohodne ředitel zkoušející školy se zákonným zástupcem žáka tak, 
aby se zkouška uskutečnila nejpozději do dvou měsíců po skončení období, za které se 
zkouška koná. Nedojde-li k dohodě mezi zákonným zástupcem žáka a ředitelem zkoušející 
školy, stanoví termín zkoušky ředitel zkoušející školy. Není-li možné žáka ze závažných 
důvodů v dohodnutém termínu přezkoušet, stanoví ředitel zkoušející školy náhradní termín 
zkoušky tak, aby se zkouška uskutečnila nejpozději do čtyř měsíců po skončení období, za 
které se zkouška koná. 
8. Před konáním zkoušky podle § 38 odst. 1 školského zákona předloží zákonný zástupce 
žáka řediteli zkoušející školy vysvědčení žáka za příslušný ročník zahraniční školy a jeho 
překlad do českého jazyka. Pokud toto vysvědčení neobsahuje jednoznačné vyjádření o 
úspěšnosti ukončení příslušného ročníku základního vzdělávání nebo pololetí školního roku, 
předloží zástupce žáka potvrzení zahraniční školy o úspěšnosti ukončení příslušného ročníku 
základního vzdělávání nebo pololetí školního roku a jeho překlad do českého jazyka. Pro 
stanovení stupně celkového hodnocení žáka devátého ročníku na konci školního roku je 
rozhodný výsledek zkoušky a vyjádření zahraniční školy, že žák úspěšně ukončil devátý 
ročník základního vzdělávání. V případě pochybností o správnosti překladu je ředitel 
zkoušející školy oprávněn požadovat předložení úředně ověřeného překladu. 
9. O zkoušce se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. 
10. Výsledek zkoušky stanoví komise hlasováním. Výsledek zkoušky se vyjádří slovním 
hodnocením nebo stupněm prospěchu. Předseda komise a třídní učitel sdělí výsledek zkoušky 
prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci. 
11. Po vykonání zkoušek podle § 38 odst. 1 nebo 2 školského zákona vydá ředitel zkoušející 
školy žákovi vysvědčení. Na vysvědčení žák není hodnocen z chování. Na vysvědčení se 
uvede text „Žák(-yně) plní povinnou školní docházku podle § 38 školského zákona“. 
12. Celkové hodnocení žáka se stanoví obdobně podle § 15 odst. 6 vyhlášky. 
13. V případě, že zákonný zástupce žáka má pochybnosti o správnosti výsledku zkoušky, 
může požádat o přezkoušení podle § 22 vyhlášky. 
 
XIV. 
Slovní hodnocení v předmětech s převahou výchovného zaměření 
(v souladu s dikcí vyhlášky MŠMT, v případě souhlasu rodičů může být klasifikace nahrazena 
slovním hodnocením ) 
1. Vyučovací předměty s převahou výchovného zaměření jsou : 
a) výtvarná výchova, hudební výchova, dramatická výchova 
b) tělesná a sportovní výchova. 
2. Stupně slovního hodnocení : 
a) pracoval výborně 
b) pracoval dobře 
c) pracoval uspokojivě 
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3. Žák je hodnocen pracoval výborně: 
Je-li v činnostech velmi aktivní, pracuje tvořivě, samostatně , plně využívá své osobní 
předpoklady a velmi úspěšně, podle požadavků osnov, je rozvíjí v individuálních  
a kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební  
a tělesné výchově přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má 
výrazně aktivní zájem o umění, estetiku, tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní vztah. 
4. Žák je hodnocen pracoval dobře: 
Je-li v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své 
schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se 
v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje 
pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, o estetiku a tělesnou kulturu. 
5. Žák je hodnocen pracoval uspokojivě: 
je-li v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je málo uspokojivý.Úkoly řeší  
s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje 
jen velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj estetický vkus a tělesnou 
zdatnost.  
6. Při hodnocení těchto předmětů se postupuje podle požadavků obsažených v učebních 
osnovách. 
7. V tělesné výchově se žák hodnotí s přihlédnutím k jeho zdravotnímu stavu, všeobecné 
tělesné zdatnosti, výkonnosti a péči o vlastní zdraví. 
 
XV. 
Klasifikace při ukončení kurzu pro získání základního vzdělání 
1. Obsah vzdělávání a obsah zkoušek na závěr kurzu stanoví škola v souladu s očekávanými 
výstupy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. 
2. Na závěr kurzu koná žák zkoušky z předmětů stanovených školním vzdělávacím 
programem pro poslední ročník základního vzdělávání, s výjimkou předmětů volitelných  
a nepovinných. 
3. Po úspěšném vykonání zkoušek nebo opravných zkoušek žák obdrží vysvědčení. 
4. Konání zkoušek je možné i bez předchozího vzdělávání v denní nebo dálkové formě 
vzdělávání v kurzu. 
5. Žákovi, který byl v kurzu při zkouškách na závěr kurzu hodnocen z jednoho nebo více 
předmětů stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením, 
umožní ředitel školy vykonání opravné zkoušky. Opravná zkouška je komisionální a koná se: 
a) do dvou měsíců od poslední zkoušky na závěr kurzu, jestliže byl žák hodnocen stupněm 
prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením nejvýše ze dvou 
předmětů, 
b) nejdříve za půl roku od poslední zkoušky na závěr kurzu, jestliže byl žák hodnocen 
stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením z více než 
dvou předmětů. 
 
XVI. 
Závěrečná ustanovení 
1. Kontrolou provádění ustanovení klasifikačního řádu pověřuji zástupce ředitele školy. 
2. O kontrolách se provádí písemné záznamy v souladu s kontrolním systémem školy. 
3. Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuji tento řád následujícím způsobem: 
vyvěšením v centrální chodbě školy a ve sborovně školy, zpřístupněním na webových 
stránkách školy. 
4. Případné změny a doplňky budou prováděny formou číslovaných písemných dodatků. 
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5. Zákonní zástupci žáků byli informováni o vydání klasifikačního řádu informací v 
žákovských knížkách, řád je pro ně zpřístupněn v centrální chodbě školy a na webových 
stránkách školy. 
 
B. Autoevaluace školy 
Vlastní hodnocení Základní školy a Mateřské školy Horní Stropnice 
na základě Vyhlášky o výročních zprávách 2005/15 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví 
náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 12 odst. 2 zákona č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon): V ČÁSTI ČTVRTÉ VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 
  
§ 8  
Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy  
(1) Vlastní hodnocení školy je vždy zaměřeno na:  
a) cíle, které si škola stanovila zejména v koncepčním záměru rozvoje školy a ve školním 
vzdělávacím programu, a jejich reálnost a stupeň důležitosti,  
b) posouzení, jakým způsobem škola plní cíle podle písmene a) s přihlédnutím k dalším cílům 
uvedeným zejména v rámcovém vzdělávacím programu a odpovídajících právních 
předpisech,  
c) oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků, a oblasti, ve kterých je třeba úroveň 
vzdělávání zlepšit, včetně návrhů příslušných opatření,  
d) účinnost opatření podle písmene c) obsažených v předchozím vlastním hodnocení.  
(2) Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy jsou vždy:  
a)podmínky ke vzdělávání,  
b) průběh vzdělávání,  
c) podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, 
žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání,  
d) výsledky vzdělávání žáků a studentů,  
e) řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků,  
f) úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým 
zdrojům.  
 
§ 9  
Pravidla a termíny vlastního hodnocení školy  
(1) Vlastní hodnocení školy se zpracovává za období jednoho nebo dvou školních roků.  
(2) Návrh struktury vlastního hodnocení školy projedná ředitel školy s pedagogickou radou 
nejpozději do konce září školního roku, v němž se má vlastní hodnocení školy uskutečnit.  
(3) Vlastní hodnocení školy se projedná v pedagogické radě do 31. října následujícího 
školního roku.  
 
§ 10  
Účinnost  
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení, to je dnem 21. 1. 2005.  
 
Na základě této vyhlášky navrhuji pedagogické radě k projednání následující návrh 
struktury a termín ů vlastního hodnocení (§ 8 odst. 1 a 2, § 9, odst.1, 2 a 3): 
§ 8 
Kritéria vlastního hodnocení školy 
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(1) Vlastní hodnocení školy je zaměřeno na: 
a) Plnění cílů stanovených Rámcovým plánem a Výhledovým střednědobým plánem Základní 
školy a Mateřské školy Horní Stropnice. Pro vlastní hodnocení v oblasti výchovné a 
vzdělávací práce považovat za zásadní proces tvorby a vznik vlastního ŠVP. 
b) Zhodnotit naplnění obsahu všech dílčích plánů školy (viz taktické řízení RP ZŠ a MŠ). 
c) Na základě objektivizovaných metod vyhodnotit úspěšné oblasti ve vých. vzdělávacím 
procesu a neúspěšné a zaujmout nápravná opatření (viz podklady CERMAT a Scio). 
(2) Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy jsou vždy: 
a) Podmínky ke vzdělávání – personální a materiální, odborná kvalifikace pedagogických 
pracovníků, jejich věkové složení, podíl zastoupení mužů a žen, pozitivní i negativní změny v 
oblasti MTZ ve vzdělávacím procesu a jeho zabezpečování. Zhodnocení finančních zdrojů, 
podíl na vylepšování rozpočtu doplňkovou činností a sponzorstvím, zhodnocení spolupráce se 
zřizovatelem. 
b) Průběh vzdělávacího procesu - změny ve skladbě, sledování zavádění ŠVP, vyhodnocování 
pozitiv a negativ, eliminování případných nedostatků, prevence sociálně patologických jevů, 
klima školy. 
c) Účinnost spolupráce se Školskou radou, materiální podpora žáků, spolupráce s rodiči – 
výsledky anketního šetření – klady, zápory, opatření, úroveň mimoškolních aktivit a 
volnočasových aktivit, zhodnocení vzájemné spolupráce školy a dalších kooperujících 
subjektů. 
d)Výsledky vzdělávacího procesu podle jednotlivých klasifikačních období, počet zapsaných 
žáků i předškoláků, hodnocení úspěšnosti absolventů školy v přijetí do střední školy.  
e) Řízení školy - výsledky kontrolní činnosti vlastní, ČŠI a dalších oprávněných subjektů, 
vyhodnocení a opatření k nápravě zjištěných nedostatků, kvalita personální práce 
vyhodnocení akcí vedoucích ke stmelování učitelů, podmínky pro DVPP, ochota vzdělávat se, 
zabezpečení kritických bodů (výuka cizích jazyků, hojnější využívání moderních vyučovacích 
metod). 
f) Úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým 
zdrojům, srovnání výsledků školy a hodnocení s celostátními na základě republikových 
šetření, úroveň výstupů ve 3., 5., 9. třídě, úspěšnost žáků v soutěžích a olympiádách. 
§ 9  
Pravidla a termíny vlastního hodnocení školy  
a) Vlastní hodnocení zpracovávat za období jednoho školního roku. 
b) Kritéria projednávat na úvodní pedagogické radě příslušného školního roku. 
c) Vlastní hodnocení školy projednat v pedagogické radě do 31. října následujícího školního 
roku v jednoletém cyklu. 
Závěrečné ustanovení: 
Kritéria lze doplňovat a upřesňovat vždy po projednání v pedagogické radě. 
 
II. Evaluace výsledků vzdělávání 
Zásady: 
•  dodržování tématického plánu umožňuje zadávat srovnávací prověrky na konci každého 
pololetí v celém ročníku, popř. v průběhu školního roku,  
•  tematický plán sestavují jednotliví vyučující a společně je posuzují v metodických 
sdruženích I. a II. stupně pro každý předmět na začátku každého školního roku,  
•  průběžné hodnocení dodržování časového rozvržení učiva provádí každý vyučující ve svém 
předmětu,  
•  srovnávací prověrky jsou zadány a vyhodnocují se podle předem stanovených kritérií a tím 
je zaručena srovnatelnost výsledků a objektivita hodnocení,  
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•  výsledky srovnávacích prověrek se porovnávají s pololetní klasifikací, řeší se výrazné 
odchylky,  
•  srovnávací prověrky, ostatní písemné práce, laboratorní práce a projekty na stejné či 
podobné téma přispívají ke srovnání nároků, požadavků a hodnocení jednotlivými 
vyučujícími,  
•  statistika klasifikace všech tříd ve všech předmětech v pololetí a na konci školního roku 
umožňuje sledovat vývoj výsledků třídy, porovnávat klasifikaci tříd s minulými roky a řešit 
případné výrazné odchylky v hodnocení jednotlivými vyučujícími,  
•  vyhodnocení výsledků srovnávacích prověrek a ostatních srovnatelných prací provádí 
každý vyučující ve svém předmětu, při výrazných negativních odchylkách přijímá opatření k 
dosažení žádoucích výsledků,  
•  k výsledkům vzdělávání a celkovému klimatu školy se vyjadřují rodiče, žáci i učitelé v 
evaluačních dotaznících, které se zadávají 1x za dva roky. Vyhodnocení dotazníků, jejich 
rozbor a porovnání s výsledky z minulých let jsou hlavním podkladem pro autoevaluaci. Z 
výsledků dotazníků vychází jako z jednoho z pramenů vlastní hodnocení školy. 
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ŠVP - plán výchovně vzdělávací práce 
školní družiny . 

 

(je součástí Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Základní 
školy a Mateřské školy Horní Stropnice) 

 

„Školní družina plná pohody.“ 

 
 
 
 
Náš program usiluje  o  vytváření  zdravé osobnosti, odolné vůči negativním vlivům,která 

bude znát  svou cenu a najde své místo ve zdravé sociální skupině.  

 

 

Zásady 

 

− vychovatelka respektuje potřeby dětí jedná nenásilně, přirozeně, citlivě, navozuje 

pohodu a klid 

− nasloucháme dětem, necháváme jim dostatek prostoru pro jejich seberealizaci, často 

děti chválíme a reagujeme na jejich úspěchy  

− nepodporujeme stálé organizování a nezdravou soutěživost 

 

 

Cíle 

 

− podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu 

− rozvíjet schopnosti a dovednosti, které usnadňují učení   
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− rozvíjet schopnost komunikace  

− vést děti k zájmu podílet se na společném životě – spolupráci, spoluodpovědnosti, 

toleranci k druhým  

 

 

Podmínky  pro činnost 

 

- účelově vybavený prostor 

- možnost využívání i jiných prostorů školy – tělocvična, knihovna, aula, cvičná 

kuchyně  

- sportovní areál a vzdálenější okolí školy 

 

I.  Hlavní úkoly. 

 

1. Prostřednictvím hry vytvářet u dětí vlastní tvořivost a rozvoj fantazie  

2. Vést děti k aktivnímu odpočinku  

3. Rozvoj vhodných návyků a dovedností  

 

II.  Prostředky a formy výchovně vzdělávací práce v ŠD . 

 

A Svět kolem nás  

• vytváření kamarádských vztahů, zejména ve smíšeném oddělení 

(kompetence občanské) 

• vedeme děti ke kultivaci slovního projevu (kompetence komunikativní) 

• vedeme děti ke schopnosti naslouchat (kompetence komunikativní) 

• pravidelně hodnotíme chování dětí (kompetence k řešení problémů) 
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B Výchova ke zdravému životnímu stylu 

• tělovýchovnými činnostmi přispíváme k vytváření rovnováhy mezi 

duševním a tělesným zatížením (kompetence sociální a interpersonální)  

• vedeme děti ke zdravé soutěživosti (kompetence sociální a interpersonální) 

• vedeme děti k odpovědnosti za své zdraví (kompetence občanské) 

• uplatňujeme výchovu ke správným stravovacím návykům (kompetence 

sociální a interpersonální)  

• upevňujeme hygienické návyky (kompetence občanské) 

 

 

C Zájmová činnost 

   

a) Estetická výchova- výtvarná  

(kompetence k učení) 

• seznamujeme děti s různými výtvarnými technikami  

• podílení dětí na výzdobě ŠD  

• upevňujeme lidové tradice – Mikuláš, Vánoce, Velikonoce  

prezentace práce dětí ŠD –výstavky v místním IC,výzdoba v areálu ŠD 

• elementární dovednosti 

• využíváme různé materiály – přírodniny, papír, textil 

• rozvíjení fantazie 

• formování vkusu 
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b) Estetická výchova- hudební  

(kompetence k učení) 

• hudební hry a hádanky 

• poslech hudby 

• zpíváme pro radost 

    

c) Tělesná výchova  

(kompetence k učení; kompetence občanské; kompetence sociální a 

interpersonální) 

• pěstování základních pohybových dovedností 

• pěstování kolektivních her 

• závodivé hry 

• pravidelné cvičení 

• otužování 

• pěstování charakterových vlastností 

• schopnost teamové práce 

• uplatnění kolektivních vztahů- děti se učí respektovat věkové a fyzické 

rozdíly 

• maximální využití sportovního zázemí školy 

 

   d) Přírodovědná činnost  

(kompetence k učení; kompetence občanské) 

• sledování přírody během  měnících se ročních období 

• v návaznosti na ekologickou výchovu- diskuze o možnostech šetření 

přírody a postoj k přírodě- možnosti recyklace a třídění odpadu 

• význam živé a neživé přírody pro zdravý život 
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e) Příprava na vyučování  

(kompetence k učení; kompetence k řešení problémů) 

• pravidelná příprava s dohledem a zpětnou kontrolou u dětí z méně 

podnětného prostředí 

• vypracování písemných či jiných domácích úkolů u dětí s delším pobytem 

v ŠD 

• spolupracujeme s třídními učiteli 

• vzájemné informace o problémech  

• informace z encyklopedií, časopisů ,využití školní knihovny 

• využití programů PC 

• rébusy, křížovky , hlavolamy  

• didaktické hry na prohlubování znalostí, hra ACTIVITY a SCRABLE 

 

III.  Pravidelné činnosti .  

(kompetence k učení; kompetence sociální a interpersonální; kompetence k řešení 

problémů) 

• celoroční hry, např. pohádkový domeček- dům soutěží, dům myšlení, dům 

přátelství, dům fantazie, dům umění, dům přírody, dům sportu 

• Mikulášská a Vánoční besídka, dětský karneval, diskotéky a soutěže 

• monotematické dny např.téma les-každý měsíc jiné téma 

• besedy: s myslivcem a policistou 

• veřejná  vystoupení-divadelní představení, a ve cvičení aerobiku 

 

IV.  Průběžné činnosti. (kompetence občanské) 

• prevence zneužívání návykových látek 

• rasismus, intolerance a snášenlivost 
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• sociálně patologické jevy- šikana 

 

METODY: 

• příběh, pohádka, video, dramatizace 

• důvěra k zaměstnancům školy 

• hry 

 

V. Spolupráce s rodiči. 

• spolupráce s rodiči při přípravě na divadelní představení 

• průběžné konzultace 

• úkolem je vtáhnout rodiče do přímého dění v ŠD 

 

VI.  Režim dne. 

 

7:00- 7:45  Individuální činnost, TV chvilky. 

11:40- 12:15 Příprava na oběd, hygiena, oběd. 

12:15- 13:30 Odpočinková činnost. 

13:30- 14:30 Řízená činnost. 

14:30- 15:00 Zájmová činnost. 

15:00- 15:30 Příprava na vyučování. 

15:30- 16:30 Individuální činnost- kroužek aerobiku. 

 

 

V Horní Stropnici dne: 1. 9. 2010              Daniela Benešová 

          vychovatelka ŠD 

 

 

 

 

 
 


