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Úvod  
 
Na tvorb�, revizi a úpravách �VP KRUH se podílí celý pedagogický sbor a je výsledkem 
týmové spolupráce, diskusí, rozbor", vzd�lávání, kompromis". Vycházeli jsme ze zákonných 
norem a mo�ností �koly � pedagogických, prostorových, materiálních, lokálních, 
demografických aj. Vzali jsme v úvahu výsledky SWOT analýzy, která nám ukázala na�e 
silné stránky a p#íle�itosti, na kterých hodláme stav�t a udr�ovat je, ale také ohro�ení, se 
kterými musíme po$ítat, a slabé stránky, které si uv�domujeme a na jejich� zlep�ování stále 
pracujeme. Chceme být �kolou, do které stojí za to chodit jak �ák"m, tak i dosp�lým.     
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1. Identifika�ní údaje 

 

 

Název �VP     �kolní vzd�lávací program 

   pro základní vzd�lávání 
Motiva!ní název    KRUH 

Údaje o �kole 

Název       Základní �kola Svitavy, Riegrova 4 

Adresa       Riegrova 600/4, 568 02 Svitavy 

Právní forma organizace     p!ísp"vková organizace z!ízená obcí 
I#O        493 28 263 

Identifikátor za!ízení      600 100 693 

$editel �koly      Mgr. Milena Ba%ková 

Koordinátor tvorby �VP:        Mgr. Lenka Pra�anová 

Kontakty       tel.  739 630 519  

       E-mail : batkova@riegrovka.cz 

    www.riegrovka.cz 

 

Z�izovatel      M"sto Svitavy 

Právní forma       obec, I#O - 00 277 444 

Adresa              T. G. Masaryka 35, 568 02 Svitavy 

Kontakty           tel. 461 550 200, 461 550 311 

    E-mail:  jiri.petr@svitavy.cz   

starosta@svitavy.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U&ební dokument:  �VP ZV � KRUH, verze 2018 

#.j.    ZSRi/151/2018  

Platnost dokumentu  - od 26. 6. 2018 

Ú&innost dokumentu � od 1. 9. 2018 

Se �kolskou radou projednáno a schváleno dne 13. 6. 2018 

Pedagogickou radou projednáno dne 25. 6. 2018 

 

 

Podpis !editelky �koly 
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2. Charakteristika �koly 
 

Úplnost a velikost �koly 

 

Dle rozhodnutí M�MT è. j. 29 156/2004- 21 o zaøazení do sítì �kol, pøed�kolních zaøízení a 
�kolských zaøízení ze dne 24. 3. 2005 je kapacita �koly následující: 
 

Základní 
�kola 

 �kolní 
dru�ina 

 
�kolní výdejna 

 

Poèet �ákù 
maximálnì 

365 
Poèet �ákù 
maximálnì 

90 Poèet strávníkù 330 

  

 Budova �koly le�í v klidné èásti mìsta, obklopena zelení. Jedná se o historickou 
budovu po rekonstrukci, která byla vystavìna svitavským mecená�em Valentinem Oswaldem 
Ottendorferem pøed více ne� sto lety, kdy slou�ila jako sirotèinec. Od 50. let je budova 
vyu�ívána jako �kola základní, kterou pro�lo mnoho významných svitavských osobností. V 
70. letech byla dobudována pøístavba s tìlocviènou a dvìma tøídami. Okolí i budova vytváøí 
pøíjemné klima pro �áky i uèitele. Jako klidné zázemí pro volný èas je vyu�íván zelený 
sportovní a relaxaèní areál za �kolou. Do centra, kulturních zaøízení i do mìstských sportovi�� 
(bazén, hala, stadion) není daleko, èasto jsou tato místa vyu�ívána pro výuku. Pùdní prostory 
nabízejí v budoucnu mo�nost dal�ího roz�íøení zázemí pro v�echny u�ivatele �kolní budovy.  

Od roku 1994 patøíme mezi úplné základní �koly s prvním a druhým stupnìm a právní 
subjektivitou. Jsme �kolou spí�e støedního, rodinného typu, s paralelními tøídami ve vìt�inì 
roèníkù. Maximální kapacita budovy je 14 kmenových tøíd. Prùmìrný poèet �ákù na tøídu èiní 
24 �ákù.  
Velikost a kapacita �koly znemo�òuje anonymitu, známe se navzájem jak dìti, tak uèitelé i 
personál, co� je v dne�ní dobì významné z hlediska bezpeèí �ákù � o v�em a o ka�dém víme 
vèas, doká�eme øe�it problematické situace okam�itì a s dobrou prognózou. Na základì 
dotazníkového �etøení mezi rodièi na�ich �ákù s uspokojením konstatujeme, �e i zákonní 
zástupci vnímají na�i �kolu jako bezpeènou, s pøíznivým klimatem, kde dìti neza�ívají strach. 

Od roku 2010 má �kola bezbariérový vstup ze zadní èásti u tìlocvièny, èím� se 
handicapovaným dìtem i dospìlým usnadòuje pøístup do pøízemí �koly.  

 

Podmínky �koly 
 

V prvním podla�í jsou 4 kmenové tøídy a men�í jídelna s výdejnou obìdù, �kolní 
dru�ina, sociální zaøízení. Ve druhém podla�í se nachází dal�ích 6 kmenových tøíd, uèebna 
výpoèetní techniky, kanceláø hospodáøky �koly, sborovna, kanceláø zástupce øeditele a 
øeditelna, kabinety uèitelù. V suterénu �koly jsou umístìny 3 men�í uèebny, dal�í poèítaèová 
uèebna, rekonstruované a plnì modernì vybavené �kolní dílny, �kolní cvièná kuchyòka 
s potøebným zázemím a také �atní skøíòky pro �áky (skøíòka pro dvojici). Své místo zde má i 
zázemí pro krou�ek keramiky (keramická pec, pracovna). Dvì uèebny a sborovna pro 
I. stupeò se nacházejí v pøístavbì nad tìlocviènou, ke které patøí zázemí pro výuku tìlesné 
výchovy (kabinet TV, �atny, sprchy a sociální zaøízení, z toho 1 bezbariérové).   

 

�kola nemá vlastní �kolní jídelnu, ale výhodou je výdejna obìdù. Vìt�ina �ákù 
vyu�ívá jejích slu�eb, obìdy dová�íme z internátní jídelny na ul. Milady Horákové.  
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Tøídy mají základní vybavení a jsou dostateènì prostorné a témìø v�echny vybavené 
novým nebo rekonstruovaným �kolním nábytkem. Ve v�ech  uèebnách je instalována 
audiovizuální, prezentaèní èi interaktivní technika.  

�kolní dru�ina vyu�ívá prostory døívìj�ího �kolního bytu. Dvì oddìlení �kolní dru�iny 
mají zaøízený oddìlený koutek v bì�ných uèebnách. Dru�ina nabízí dìtem po skonèení 
vyuèování aktivity, které jim umo�òují relaxovat, sportovat, bavit se, ale i pøemý�let, tvoøit, 
hrát si, být ve spoleènosti jiných dìtí. Práce �kolní dru�iny patøí mezi silné stránky �koly. Øídí 
se kvalitním vzdìlávacím programem pro �kolní dru�inu.  

Dìtem jsou k dispozici obèerstvovací automaty, je jim nabízeno ka�dou velkou 
pøestávku �kolní mléko a svaèinky. Individuální pitný re�im je zaji��ován dìtem z prvního 
roèníku a �kolní dru�iny. 

Vnitøní vybavení tìlocvièny je plnì vyu�itelné k výuce i zájmovým aktivitám jak 
�ákù, tak i veøejnosti (pronájem prostor tìlocvièny i jejího zázemí v podveèerních i veèerních 
hodinách je tradicí ji� nìkolik let).  

V dobì volna a pøestávek mohou �áci vyu�ívat v�echny prostory �koly, poèítaèovou 
uèebnu, tìlocviènu, sportovní høi�tì s hracím koutkem pro men�í dìti a areál za �kolou.  

Prostøednictvím dotací bylo mo�no rekonstruovat celý areál za budovou � v r. 2007 

do�lo v 1. etapì k vybudování dvou tréninkových volejbalových høi��, rekonstrukci døevìného 

programu pro nejmen�í a instalace relaxaèního a sportovního zázemí pro handicapované 
náv�tìvníky. V roce 2010 byl ukonèen projekt hrazený z dotace EU pod názvem Bezbariérové 
zázemí pro dìti a mláde� Z� Svitavy, Riegrova 4. Vzniklo tak víceúèelové høi�tì s umìlým 
povrchem, dále relaxaèní zázemí pro dìti, sportovnì � kondièní dráha a byla roz�íøena 
nabídka pomùcek a zaøízení pro handicapované, kterým usnadòuje pohyb po areálu novì 
vybudovaný systém �ir�ích chodníkù. Areál získal na hodnotì i výstavbou nové obvodové zdi.  

V letech 2012 � 2015 �kola realizovala projekt OP VVV My se neztratíme!, díky 
kterému jsme vybudovali moderní �kolní dílny a cviènou kuchyòku s vybavením.  

Budova �koly zmìnila svùj vzhled i díky výmìnì oken v nìkolika etapách, zachovali 
jsme vzhled pùvodních oken stavby z 19. století.  

 

 

Charakteristika pedagogického sboru   
 

Pedagogický sbor máme kvalifikovaný, zku�ený, vìkovì rùznorodý, kde star�í 
kolegové pøedávají zku�enosti mladým a ti zase obohacují výuku moderními pøístupy. Jsme 
kolektiv otevøený dal�ímu vzdìlávání a získávání nových poznatkù, podporujeme otevøenou 
komunikaci s �áky i rodièi. Dobré vzájemné vztahy na v�ech úrovních pokládáme za klíèové 
pro utváøení optimálního �kolního klimatu.  

Pedagogové se sdru�ují podle vyuèovacích pøedmìtù do pøedmìtových komisí a 
metodických sdru�ení. Celý kolektiv se individuálnì i spoleènì vzdìlává. 

Abychom se mohli fundovanì vìnovat �ákùm se specifickými vzdìlávacími 
potøebami, pro�la vìt�ina sboru odborným vzdìláváním v této oblasti (viz Charakteristika 

�VP). Na �kole vzniklo od  záøí 2016 �kolní poradenské pracovi�tì � viz dále.  
Významnou pozornost vìnujeme oblasti bezpeènosti dìtí. Slou�í k tomu propracovaný 

rozvrh dozorù, který vykonávají pedagogiètí i nepedagogiètí zamìstnanci �koly.  
 

Charakteristika �ákù �koly 

 

Na�imi �áky jsou pøedev�ím svitavské dìti patøící do na�eho spádového obvodu. Stále 
èastìji k nám v�ak zapisují rodièe dìti s trvalým bydli�tìm mimo ni i mìsto (pøímìstské i  
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vzdálenìj�í vesnice). Spádová oblast na�í �koly je spí�e oblastí se star�í generací a odrostlými 
dìtmi. Vracejí se k nám v�ak také dìti na�ich bývalých �ákù a samozøejmì k nám chodí i 
sourozenci stávajících �ákù. Máme �áky z rùznorodého sociálního zázemí. Vyhledávají nás ti,  
kterým vyhovuje ná� zpùsob partnerské komunikace s �áky, otevøenost, nároènost, výsledky 
práce, nasazení v oblasti �kolní i mimo�kolní apod.   

Prozatím jsme �kolou, která má nepatrné mno�ství �ákù z národnostních men�in, ale 
jsme otevøeni a pøipraveni takové �áky u nás pøivítat. �áci se specifickými vzdìlávacími 
potøebami i �áci nadaní mají té� dveøe otevøené (touto oblastí se zabýváme v èásti 
Charakteristika �VP) 

Na �kole pracuje ji� øadu let �ákovský parlament, který má mo�nost (a vyu�ívá ji 
v hojné míøe) podílet se na chodu �koly, vzná�et pøipomínky a námìty.  Podílí se na v�ech 
dùle�itých momentech pro chod �koly (napø. �kolním øádu, øe�ení problémových situací i 
chování spolu�ákù, spolupodílení na akcích a vysílání �kolního rozhlasu apod.). Máme své 
zástupce i v mìstském dìtském parlamentu.  

Na�i �áci jsou èastými úèastníky ve�kerých dostupných soutì�í v�ech oborù � od 

sportovních pøes vìdomostní po umìlecké. Jsou tvùrci �kolních novin, pøispìvateli do vysílání 
�kolního rozhlasu, do prezentace �koly na internetových stránkách i v místním tisku, jsou 
iniciátory �kolních aktivit (sportovní klání, vystoupení, zpracování projektù apod.) 
 

 

Dlouhodobé projekty a tradice �koly  
 

Projekty �koly dotváøejí celkovou charakteristiku �koly.  
Finanèní prostøedky pro zlep�ení jak prostøedí, tak výuky ve �kole èerpáme z výzev 

financovaných z evropských sociálních fondù (høi�tì, dílny, kuchyòka, inovace výuky 
pracovní výchovy, ètenáøská gramotnost, výjezdy do zahranièí, tablety do �kol, vzdìlávání 
apod.) 

Ka�doroènì se také zapojujeme do grantových øízení vyhla�ovaných Pardubickým 
krajem, pøedev�ím v oblasti prevence kriminality, rovnì� vyu�íváme v této oblasti grantovou 
podporu zøizovatele, komise prevence kriminality.  

Podporujeme potøebné formou sbírek (napø. fond SIDUS, Chrpa � hipoterapie 

handicapovaných dìtí, humanitární sbírky, Pomozte dìtem, Svìtlu�ka, UNESCO panenky 

apod.) 

Ekologicky zamìøené projekty jako je napø. Ekoznámka, Zelené Vendolí, sbìrové 
týdny, tøídìní komunálního odpadu Recyklohraní a jiné, adopce zvíøat v brnìnské ZOO a 
dal�í aktivity jsou nedílnou souèástí �ivota u nás ve �kole. 

K novodobým tradicím �koly patøí napø. Ekojarmark ke Dni Zemì, Den dìtí a den 
otevøených dveøí, �kolní olympiáda nebo branný den, karneval, výroèní �ákovská 
shromá�dìní s absolventským vystoupením, vánoèní trhy, projektové vyuèování v roènících, 
�ákovská samospráva formou �kolního �ákovského parlamentu, tvorba �kolních novin, 
mnoho rodièù si vybere na�i �kolu pro své dítì také pro �irokou nabídku volnoèasových 
aktivit apod.  

�kolní noviny mají ji� svou historii a jejich kvalita stále stoupá. Tým �novináøù� 
vydává svá èísla nìkolikrát roènì a jsou chloubou a reprezentací práce na�í �koly, která byla 
ji� nìkolikrát zúroèena v soutì�ích �kolních novin a èasopisù na celostátní úrovni. 
 

Pro �áky ji� dlouhodobì poøádáme nìkolik vícedenních pobytových akcí � napø. 
ly�aøský výcvik, stmelovací pobyt v blízkém okolí v 6. roèníku, �kola za �kolou pro 4. roèník, 

outdoorové pobyty s programem (napø. STAN).  
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Do výuky v ka�dém roèníku jsou zaøazovány projekty, které umo�òují rozvíjet 
�ákovy kompetence. Hledáme cesty, jak se zapojit do nejrùznìj�ích grantových øízení, a� 
v oblasti vzdìlávání, tak investic. 

 

Jsme také pøipraveni v budoucnu najít vhodného partnera v zahranièí a rozvinout tak 
mezinárodní spolupráci, popøípadì vyu�ít ji� existující projekty na mezinárodní úrovni.  
 

Dal�í aktivity a projekty �koly viz P�íloha �. 1. 

 

Spolupráce s rodièi a dal�ími partnery  
 

Jsme �kolou nebránící se vzájemné spolupráci nejen s rodièi, ostatní veøejností, ale i 
místními institucemi. 

Spolupráce s rodièi a jejich kvalitní informovanost patøí mezi na�e základní priority 
ji� nìkolik let. Rodièe jsou v�dy na poèátku �kolního roku prostøednictvím Infomatu 
informováni o základních organizaèních zále�itostech rozbíhajícího se �kolního roku, o 
drobných i zásadních �kolních projektech, zájmových krou�cích a dal�ích plánovaných 
akcích. Aktuální informace o dìní na �kole se mohou nejenom rodièe dozvìdìt také z 

aktualizovaných webových stránek �koly, �kolních novin, vývìsky, svitavského tisku a 
kabelové televize atd. 

Bìhem �kolního roku se schází rodièe s tøídními i netøídními uèiteli na konzultaèních 
schùzkách (3x za rok), vedení �koly se zástupci rodièù jednotlivých tøíd (2x roènì), kde je 
podrobnì øe�ena konkrétní problematika a úkoly �koly. 

Rodièe mají mo�nost s námi komunikovat nejen osobnì, ale i pomocí e-mailu. �áci i 
rodièe mohou vyu�ít konzultaèní hodiny, které vypisuje ka�dý pedagog a jsou vhodným 
zpùsobem k øe�ení jak studijních, tak výchovných potí�í. 
Osvìdèily se nám spoleèné schùzky s rodièi budoucích prvòáèkù na konci �kolního roku, 
kde rodièe v�dy obdr�í bro�uru První zvonìní, aby byli s pøedstihem a v klidu pøipraveni na 
vstup do základní �koly. Vycházející �áci a jejich zákonní zástupci dostávají informace o 
postupu v oblasti kariérního poradenství od výchovného poradce s pøedstihem tak, aby vìdìli, 
jaké poradenství �kola nabízí, kteøí partneøi mohou pomoci atd. 

Rada �koly pracuje na základní �kole od roku 1995 a v podmínkách nové legislativy 
je pro chod �koly nezbytná. Spolupráce s ní je velmi konstruktivní a pøínosná. Schází se 2x 
roènì.  

Se �kolou úzce spolupracuje Spolek rodièù a pøátel �koly. Zástupci z øad rodièù jsou 
významným pomocným prvkem pøi zaji�tìní chodu �koly. Pomáhají pøi organizaci �kolních 
akcí, spolupodílí se na jejich realizaci a s vedením �koly prùbì�nì øe�í konkrétní problematiku 
�koly. Dobrovolné pøíspìvky z øad rodièù napomáhají finanènì podpoøit �kolní aktivity navíc.  

Nezbytní sponzoøi pocházejí pøedev�ím z øad rodièù na�ich �ákù a men�ích firem 
mìsta Svitavy. Proto�e máme bohatì rozvinutou mimo�kolní èinnost, která s sebou nese i 

náklady, ka�dý drobný sponzorský dar �kole pomáhá.   
Pøi na�í základní �kole funguje nìkolik let sportovní klub Delfín, ve kterém jsou 

registrování �áci �koly, kteøí nejsou aktivními sportovci. Klub se podílí na organizaci 
sportovních akcí v rámci �koly. 

 

 

 K dal�ím partnerùm �koly patøí Mìstská policie ve Svitavách, která zaji��uje 
ochranu objektu �koly a umo�òuje na�im �ákùm exkurzi do zajímavého prostøedí ochrany 
veøejného poøádku, dále Policie Èeské republiky, která se podílí na realizaci nìkterých  
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velkých �kolních projektù v oblasti prevence i praktických ukázek. Odbor �ivotního 
prostøedí Mìstského úøadu ve Svitavách, Liko Svitavy a Kovo�rot Svitavy jsou ji� 
nìkolik let partnery pøi realizaci projektù na ochranu �ivotního prostøedí a nìkterých 
ekoprojektù �koly (napø. tøídìní odpadu, Ekojarmark, sbìr papíru apod.) 

V oblasti sociální problematiky úzce spolupracujeme s pracovníky odboru sociálních 
vìcí a zdravotnictví Mìstského úøadu ve Svitavách, pracovníky pedagogicko-

psychologické poradny. Nezastupitelné místo pøi øe�ení patologických jevù a �ikany má  
spolupráce s koordinátorem prevence kriminality pøi MìÚ Svitavy a OSPOD. Navázali 
jsme kontakt a velmi u�iteèné partnerství se Svìtlankou, centrem denních slu�eb pro osoby 
s mentálním posti�ením, se Speciální mateøskou �kolou ve Svitavách a mateøskými �kolami. 

Od r. 2014 �kola spolupracuje se Støediskem výchovné péèe Alfa Svitavy.  
Èinnost �koly se opírá o tradièní a èasem provìøené aktivity, ale rovnì� vyhledáváme 

nové zpùsoby a èinnosti, kterými naplòujeme své vize o �kole, která je zajímavá.  
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3. Charakteristika �kolního vzdìlávacího programu KRUH 
 

�kolní vzdìlávací program (�VP) KRUH vychází z Rámcového vzdìlávacího programu 
pro základní vzdìlávání (RVP ZV) a je v souladu s cíli základního vzdìlávání. Je 

zamìøen na �áka a jeho v�estranný rozvoj.  

 

3.1. Zamìøení �koly 
 

Ná� �kolní vzdìlávací program nese motivaèní název 
KRUH. Kruh je dokonalý, ideální tvar bez zaèátku i 
konce, symbolizující jednotu, kontinuitu a souvislost 

v�eho se v�ím. Stejnì nahlí�íme i na vzdìlávání na�ich 
�ákù. �VP KRUH není specificky zamìøen, umo�òuje 
�ákùm získat kvalitní základní vzdìlání a nebrání pøijetí 
nových �ákù z jiných �kol, ani jejich pøestupu jinam.  
O tom, jak si vzdìlávání pøedstavujeme a na co se 

zamìøujeme u nás ve �kole, vypovídá ka�dé písmenko 
akronymu KRUH, k nìmu� jsme pøiøadili prioritní 
oblasti, na které se zamìøujeme: 

 

K � komunikace, kooperace, kreativita 

Kdyby �lov�k zvládl v�echno sám, ztratil by schopnost komunikace. 

 

§ Sna�íme se efektivnì komunikovat na v�ech úrovních � tzn. �áci, uèitelé, rodièe. 
Povedeme k takové komunikaci nejen �áky, ale také sami sebe. 

§ Klademe dùraz na �ákovu samostatnost a samostatnou práci, ale zároveò mu 
umo�òujeme práci ve skupinách, ve kterých si vyzkou�í rùzné role. Chceme, aby 
dovedl øe�it problémy samostatnì i v týmu. K tomu �ákovi nabízíme rùzné formy 
práce a zdroje informací, které doba pøiná�í (knihy, poèítaèe, audiovizuální technika, 
média apod.) 

 

R � respekt, rovnost, rozum, realita, radost 
�lov�k roste jedin� d�v�rou a úkoly. I. Vysko�il 
 

§ Na�í prioritou a centrem pozornosti je �ák jako v�estrannì harmonická osobnost, 
která si umí najít v �ivotì své místo a umí si poradit (formulovat a obhájit vlastní 
názor, prezentovat jej vhodným zpùsobem, umìt pøijmout názor jiné osoby a být 
pøipraven na kompromis), je pøimìøenì sebevìdomá a  disponuje akceptovatelným 
�ebøíèkem hodnot, jen� vychází ze  slu�ného chování, vede k odpovìdnosti, a 
respektu nejen k lidem, ale i k �ivotnímu prostøedí, k toleranci, schopnosti zdravì �ít, 
odmítat negativní jevy � agresivitu, rasismus, patologické chování apod. 

 

U � uèení, úspìch, umìt, u�ití, ucelenost 
U�ení a �ivot mají být v souladu. U�ením si sáhnout na �ivot. 

 

§ Chceme dosáhnout maximálního propojení �koly se �ivotem, uèit �áky praktickým 
vìdomostem a dovednostem (logické my�lení, øe�ení problémù). 
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§ Vytváøíme prostor k tomu, aby ka�dé dítì za�ilo pocit úspìchu. Tím podporujeme 
jeho chu� do dal�ího uèení a vedeme ho k tomu, aby pochopil, �e vzdìlávání  je 
celo�ivotní zále�itostí a potøebou. Povzbuzujeme �áky pozitivním hodnocením a 
pochvalou. 

 

 

H � hodnoty, hranice, harmonie, humanita, hledání 
Kdy� u� �lov�k jednou je, tak má koukat, aby byl�. J. Werich 

 

§ Podporujeme vytváøení bezpeèného, demokratického a vstøícného prostøedí ve �kole, 
které bude postaveno na jasných pravidlech. 

      Dùle�itý je pro nás pocit bezpeèí a dùvìry v tøídních kolektivech, posilujeme  

      funkci tøídní samosprávy a �ákovského parlamentu. 
§ Chceme pøizpùsobit �kolu v�em, kteøí to potøebují � nadaní i handicapovaní.  
§ Nabízíme v�em �ákùm pomocnou ruku. 
§ Chráníme na�e �áky tím, �e se sna�íme vèas odhalit a øe�it negativní jevy v chování. 

 

 

Víme, �e ka�dé sna�ení má vést k nìjakému pøedem stanovenému cíli, proto�e jen tak se 
stává smysluplným a zámìrným.  

 

Na�í prioritou a centrem pozornosti je �ák jako v�estrannì harmonická osobnost, 
která si umí najít v �ivotì své místo a umí si poradit (formulovat a obhájit vlastní 
názor, prezentovat jej vhodným zpùsobem, umìt pøijmout názor jiné osoby a být 
pøipraven na kompromis), je pøimìøenì sebevìdomá a disponuje akceptovatelným 
�ebøíèkem hodnot, jen� vychází ze slu�ného chování, vede k odpovìdnosti, a 
respektu nejen k lidem, ale i k �ivotnímu prostøedí, k toleranci, schopnosti zdravì 
�ít, odmítat negativní jevy � agresivitu, rasismus, patologické chování apod. 

 

 

 

3.2 Klíèové kompetence (KK) 
 

Základní vzdìlávání má �ákùm pomoci utváøet a postupnì rozvíjet klíèové kompetence a 
poskytnout spolehlivý základ v�eobecného vzdìlání. 
 

Cíle základního vzdìlávání vytyèuje RVP ZV takto: 
 

§ Umo�nit �ákùm osvojit si strategie uèení a motivovat je pro celo�ivotní uèení. 
§ Podnìcovat �áky k tvoøivému my�lení, logickému uva�ování a k øe�ení problémù. 

§ Vést �áky k v�estranné, úèinné a otevøené komunikaci. 
§ Rozvíjet u �ákù schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspìchy vlastní i 

druhých. 

§ Pøipravovat �áky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovìdné 
osobnosti, uplatòovali svá práva a naplòovali své povinnosti. 

§ Vytváøet u �ákù potøebu projevovat pozitivní pocity, rozvíjet vnímavost a citlivé 
vztahy k lidem, prostøedí i pøírodì. 
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§ Uèit �áky aktivnì rozvíjet a chránit fyzické, du�evní a sociální zdraví a být za nì 
zodpovìdný. 

§ Vést �áky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním 
hodnotám, uèit se �ít spoleènì s ostatními lidmi. 

§ Pomáhat �ákùm poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti a uplatòovat je pøi 
rozhodování o vlastní �ivotní a profesní orientaci. 

 

 

Klíèové kompetence 

 

Klíèové kompetence jsou souhrnem vìdomostí, dovedností, schopností, postojù a hodnot 
èlovìka dùle�itých pro osobní rozvoj a uplatnìní ve spoleènosti. 
Smyslem a cílem vzdìlávání je vybavit �áky souborem tìchto kompetencí na úrovni, která je 
pro nì dosa�itelná, a pøipravit je tak na dal�í vzdìlávání, dobré uplatnìní ve spoleènosti a 
spokojený a úspì�ný �ivot. Ve�kerá èinnosti �koly smìøuje právì k jejich utváøení. Jsou to: 
 

§ Kompetence k uèení 
§ Kompetence k øe�ení problémù 

§ Kompetence komunikativní 
§ Kompetence sociální a personální 
§ Kompetence obèanské 

§ Kompetence pracovní 
 

Jak si naplòování tìchto kompetencí pøedstavujeme právì na na�í �kole? Èím bude vybaven 
�ák na konci základního vzdìlávání? 

 

 

KOMPETENCE K UÈENÍ 

 
�ák 

· vybírá a vyu�ívá pro efektivní uèení vhodné zpùsoby, metody a strategie, plánuje, 
organizuje a øídí vlastní uèení, projevuje ochotu vìnovat se dal�ímu studiu a 
celo�ivotnímu uèení (dle RVP ZV) 

 

V na�í �kole: 

- Uvìdomuje si podmínky pro své vlastní uèení (co k tomu bude potøebovat a zda to 

má k dispozici).  

- Zná rùzné zpùsoby uèení a vybere ten, který je pro nìho nejvhodnìj�í. 

- Sám aktivnì pøiná�í poznatky (informace) do výuky, úèastní se soutì�í. 

- Vybírá a volí nároènìj�í úkoly, úkoly navíc, pracuje nad rámec základních 
povinností. 

- Ví, �e existuje knihovna a umí v ní vyhledávat, vyu�ívá ji pro své potøeby. 

- Osvojí si zpùsob, kam si poznamenat své úkoly a jak popø. kdy ho splní, �e byl 
splnìn apod., plní ulo�ené povinnosti v termínu. 

- Zvládá organizaci pøípravy do pøedmìtù, které nemá ka�dý den v rozvrhu. 
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- Ovládá základní práci s PC (internet, vyhledávaè, dokument�). 

- Ví, jak funguje pamì� (opakování, zapomínání, krátkodobá a dlouhodobá pamì� 
apod.) a doká�e toho vyu�ít v plánování vlastního uèení.  

 

 

· vyhledává a tøídí informace a na základì jejich pochopení, propojení a 
systematizace je efektivnì vy�ívá v procesu uèení, tvùrèích èinnostech a praktickém 
�ivotì 

 

- Ví, �e existují i jiné zdroje informací ne� uèebnice a doká�e je pou�ít. 

- Ète s porozumìním, pracuje s obsahem knih, vyhledává klíèová slova. 

- Pøi zhlédnutí umìleckých dìl vyu�ije získané poznatky a zaøazuje rùzné techniky do 
své práce. 

- Umí pøi práci s textem vyhledat v uèebnici podstatné (umí se uèit) a odli�it ho od 
nepodstatného. 

- Umí pracovat se zápisem v se�itì a tento zápis doplòuje informacemi z uèebnic èi 
jiných zdrojù. 

- Ovládá práci se slovníkem a pravidly. 

- Sleduje aktuální dìní ve spoleènosti, v tisku, médiích, je schopen tøídu struènì 
informovat. 

- Získané informace umí systematizovat a vyu�ít podstatné. 

- Rozezná fakta od teorií a domnìnek.  

- Doká�e porovnat rùzné teorie (názory) na jednu vìc a na základì toho zformuluje 
svùj názor. 

 
 

 

· operuje s obecnì u�ívanými termíny, znaky a symboly, uvádí vìci do souvislostí, 
propojuje do �ir�ích celkù poznatky z rùzných vzdìlávacích oblastí a na základì 
toho si vytváøí komplexnìj�í pohled na matematické, pøírodní, spoleèenské a 
kulturní jevy 

 

- Zná jednotlivé termíny, znaky a symboly, rozumí jim (umí je vysvìtlit), rozli�uje je a 
vhodnì je pou�ívá.  

- Doká�e navrhnout svùj vlastní zámìr. 

- Sna�í se pochopit návaznost smìrù v rùzných oborech � sochaøství, malíøství. 

- Orientuje se v mapì a její legendì. 

- Vyjadøuje se s vyu�itím odborných termínù a pojmù. 

- Doká�e porozumìt odbornému textu odpovídajícímu vìku a znalostem. 
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· samostatnì pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky 

posuzuje a vyvozuje z nich závìry pro vyu�ití v budoucnosti 

 

- Umí porovnat výsledek své práce s obecnì známými skuteènostmi. 

- Vyvodí ze své èinnosti obecný závìr. 

- Pøi hodnocení vytvoøených prací, porovnává jejich úroveò. 

- Stanoví si cíl pozorování. 

- Odli�í podstatné jevy od nepodstatných. 

- Vybere z pozorovaných jevù ty, které potøebuje pro svùj cíl. 

- Doká�e provést podobný úkol (analogicky). 

- Je schopen (v oblasti, kterou si sám zvolil) pracovat nad rámec povinného uèiva. 

- Odli�uje hypotézu od faktù. 

- Je schopen vymyslet hypotetický postup nebo øe�ení nìjakého problému. 

 

 

· poznává smysl a cíl uèení, má pozitivní vztah k uèení, posoudí vlastní pokrok a urèí 
pøeká�ky èi problémy bránící uèení, naplánuje si, jakým zpùsobem by mohl své 
uèení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého uèení a diskutuje o nich 

 

- Pøemý�lí a ptá se, proè se uèím, k èemu mi to bude? 

- Formuluje, vyjádøí svými slovy, proè se vlastnì uèí. 

- Umí se pochválit. 

- Nechápe chybu jako negativní jev, ale pracuje s ní a umí ji pøi svém uèení vyu�ít, 
sna�í se vyhýbat se opakování stejných chyb. 

- Neuèí se pouze pro pìkné známky, dovede poznatky získané uèením vyu�ít nejen ve 
vyuèování, ale i mimo nìj. 

- Posuzuje, zda on sám v dané vìci dosáhl pokroku a zformulovat ho. 

- Poznává své chyby a jejich dùsledky. 

- Umí své chyby podle mo�nosti a potøeby opravit. 

- Chápe uèitele jako partnera. 

- Vnímá uèení jako cestu, nikoli cíl. 

- Chápe, �e se uèí pro svùj �ivot.  

- Doká�e vyjmenovat, jaké jsou vhodné (nutné) vnìj�í podmínky pro uèení 
(uspokojené biologické potøeby, klidné prostøedí, teplota, �) a doká�e podle nich 
upravit prostøedí, ve kterém se uèí. 
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KOMPETENCE K ØE�ENÍ PROBLÉMÙ 

 
�ák 

· vnímá nejrùznìj�í problémové situace ve �kole i mimo ni, rozpozná a pochopí 
problém, pøemý�lí o nesrovnalostech a jejich pøíèinách, promyslí a naplánuje 
zpùsob øe�ení problémù a vyu�ívá k tomu vlastního úsudku a zku�eností (dle RVP 

ZV) 

 
 

V na�í �kole: 

- Doká�e o nich mluvit, reaguje na problémové situace a navrhuje jejich øe�ení (protest 
nebo schválení). 

- Doká�e vyjádøit svùj názor (co si o tom myslí).  

- Umí popsat postoje, vztah jednotlivých osob v problémové situaci, je-li svìdkem nebo 
úèastníkem té situace. 

- Naplánuje zpùsob øe�ení (kolik èasu potøebuje, vymyslí napø. i nìkolik cest k øe�ení a 
jednu vybere, hledá informace o mo�ném øe�ení, doká�e se na nìm domluvit s ostatními, 
uvìdomuje si vlastní zku�enosti a mluví o nich�) 

 

 
· Vyhledá informace vhodné k øe�ení problému, nachází jejich shodné, podobné a 

odli�né znaky, vyu�ívá získané vìdomosti a dovednosti k objevování rùzných 
variant øe�ení, nenechá se odradit pøípadným nezdarem a vytrvale hledá koneèné 
øe�ení problému 

 

- Ète s porozumìním. 

- Pracuje s abecedou, obsahem, rejstøíkem. 

- Tøídí informace podle dùle�itosti, kritéria. 

- Zná rùzné mo�nosti a postupy øe�ení, umí je pou�ít a vybere si ten pro nìho 
nejefektivnìj�í. 

- Umí pracovat s chybou. 

- Neodchází od rozdìlané práce. 

 

 
· Samostatnì øe�í problémy, volí vhodné zpùsoby øe�ení, u�ívá pøi øe�ení problémù 

logické, matematické a empirické postupy 

 

- Ví, �e je dùle�ité správnì si pøeèíst nebo poslechnout a porozumìt zadání.  

- Uvìdomuje si cíl své práce. 

- Nepøestane pracovat, pokud narazí na pøeká�ku � sna�í se poradit, vyhledat, zjistit�. 

- Promý�lí strategie øe�ení úkolù � dle obtí�nosti a vìku. 
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- Navrhne postup a zorganizuje práci. 

- Zaèíná od toho, co zná, vychází ze svých zku�eností. 

- Zná a vyu�ívá nauèené postupy a doká�e je aplikovat do jiných oblastí. 

- Rozhodne se. 

- Vyhodnotí, zda zvolený zpùsob øe�ení vede ke stanovenému cíli, doká�e se pouèit. 

- Doká�e interpretovat a zformulovat svùj postup, rozhodnutí, závìry øíci dal�ím osobám. 

  

 
· ovìøuje prakticky správnost øe�ení problémù a osvìdèené postupy aplikuje pøi 

øe�ení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok pøi 
zdolávání problémù 

 

- Je schopen pou�ít jednodu��í matematické operace k ovìøení správnosti výsledkù. 

- Aplikuje napø. pravidla pravopisu.  

- Ovìøuje si svou znalost cizího jazyka v komunikaci s cizincem. 

- Dovede pracovat s pøíruèkami. 

- Pøi výpoètech aplikuje vzorky, pouèky, definice. 

- Vyu�ívá integrovanou nápovìdu (práce s PC a dal�ími zdroji). 

- Pøi práci ve skupinì porovnává své výsledky s výsledky ostatních, srovnává své souèasné 
výsledky s pøedchozími (srovnání v èase). 

 

 

· kriticky myslí, èiní uvá�livá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvìdomuje si 
zodpovìdnost za svá rozhodnutí a výsledky svých èinù zhodnotí 

 

- Nepøejímá pasivnì názory jiných. 

- Zná správné øe�ení nebo obecnou normu a sna�í se ji pou�ít. 

- Posuzuje problém z více hledisek. 

- Volí mezi více mo�nostmi na základì svých znalostí. 

- Zná pøístup ke zdrojùm informací i jejich existenci. 

- Zdùvodní svou volbu. 

- Pøijímá zodpovìdnost za své rozhodnutí.  

- Zná a popí�e mo�né dopady svého rozhodnutí. 

- Umí pøiznat chybu, sna�í se ji neopakovat. 

- Umí se pochválit. 
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KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

 
�ák 

· formuluje a vyjadøuje své my�lenky a názory v logickém sledu, vyjadøuje se 
výsti�nì, souvisle a kultivovanì v písemném i ústním projevu (dle RVP ZV) 

 

V na�í �kole: 

- Má slovní zásobu úmìrnou vìku, roz�iøuje si ji, zná významy slov, popø. si je umí zjistit, vhodnì 
pou�ívá slova rùzného významu. 

- Tvoøí vìty ve správném slovosledu. 

- Seøadí vìty dle logického sledu. 

- Pracuje s hlasem a dechem. 

- Vyjadøuje se vlastními slovy. 

- Zná pravidla spisovného jazyka, odli�í ho od nespisovného. 

- Sna�í se o kultivovaný projev v písmu i mluvì. 

- Rozpozná, zda byl jeho projev srozumitelný, a doká�e na to reagovat. 

 

 

· Naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodnì na nì reaguje, úèinnì se 
zapojuje do diskuse, obhajuje svùj názor a vhodnì argumentuje 

 

- Reaguje výrazem v oblièeji, øeèí tìla. 

- Doká�e pracovat dle pokynù. 

- Vnímá i reakce a odezvu ostatních. 

- Doká�e navázat a pokraèovat v promluvì. 

- Zvládne shrnout výklad, parafrázuje. 

- Mluví k vìci a ví, co øíká. 

- Nepøedvádí se, neskáèe do øeèi, dodr�uje pravidla diskuse. 

- Doká�e svùj názor formulovat, vyjádøit a obhájit (Já si myslím�). 

- Nenapadá ostatní za jejich názory, toleruje nedostatky a chyby spolu�ákù. 

- Je ohleduplný pøi projevu druhých a neru�í svým chováním.  

- Umí ovládat svùj pøípadný neklid. 

 
· rozumí rùzným typùm textù a záznamù, obrazových materiálù, bì�nì u�ívaných 

gest, zvukù a jiných informaèních a komunikaèních prostøedkù, pøemý�lí o nich, 
reaguje na nì a tvoøivì je vyu�ívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do 
spoleèenského dìní 

 

- Umí text pøeèíst a pochopit jej � reaguje na otázky k textu, zná obsah (øekne ho, napí�e). 

- Pøevypráví text, orientuje se ve formálním èlenìní textu. 
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- Umí vypsat základní my�lenky, najde klíèová slova, termíny, cizí slova. 

- Vlastními slovy sdìlí, o èem text je. 

- Vybírá z textu to, co potøebuje. 

- Ptá se, kdy� nerozumí. 

- Doká�e vyzkou�et z porozumìní textu jiného �áka.  

- Pou�ívá vyètené informace (v referátech, odpovìdích, v praxi�). 

- Pøedává informace dál. 

- Vyu�ívá získané informace k posílení sebevìdomí a utvoøení vlastních názorù. 

 

 
· vyu�ívá informaèní a komunikaèní prostøedky a technologie pro kvalitní a úèinnou 

komunikaci s okolním svìtem 

 

- Umí prakticky pou�ít informaèní zdroje � encyklopedie, internet, média� 

- Ví, k èemu slou�í knihovna, kde je a jak ji vyu�ít, orientuje se v ní. 

- Sleduje dìní ve �kole na nástìnkách a doká�e tyto informace vyu�ít. 

- Zvládne postøehnout hlá�ení �kolního rozhlasu a vystihnout hlavní body tak, aby 

informace vyu�il. 
 

 

· vyu�ívá získané komunikativní dovednosti k vytváøení vztahù potøebných 
k plnohodnotnému sou�ití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 

 

- Je schopen spolupracovat se spolu�áky � v �ivotì, ve �kole, v kontaktu s uèitelem� 

- Je schopen navázat a udr�et pøátelský vztah. 

- Vybírá vhodnou komunikativní dovednost pro danou situaci. 

- Umí se slu�ným zpùsobem domluvit s lidmi, umí po�ádat, podìkovat, omluvit se, 
prosadit svùj názor, formulovat, umí po�ádat o pomoc. 

- Chápe, �e pokud nìco neví, je tøeba se zeptat. 
 

 

 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 
 
�ák 

· úèinnì spolupracuje ve skupinì, podílí se spoleènì s pedagogy na vytváøení pravidel 
práce v týmu, na základì poznání nebo pøijetí nové role v pracovní èinnosti 
pozitivnì ovlivòuje kvalitu spoleèné práce (dle RVP ZV) 
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V na�í �kole: 

- Komunikuje s ostatními a podílí se na práci skupiny. 

- Je tolerantní a umí se dohodnout, pøistoupí na názor vìt�iny. 

- Cítí odpovìdnost za skupinovou práci a zná svùj podíl na výsledku. 

- Umí zhodnotit svoji práci a umí najít kompromis.  

- Formuluje své po�adavky srozumitelnì a vìcnì.  

- Je schopen pøijmout v�echny role pøi skupinové práci, ví, které je jeho dominantní i 
nejménì pøijímaná. 

- Hodnotí práci své skupiny, ale i práci skupin ostatních.  

 

 

· podílí se na utváøení pøíjemné atmosféry v týmu, na základì ohleduplnosti a úcty 
pøi jednání s druhými lidmi pøispívá k upevòování dobrých mezilidských vztahù, 
v pøípadì potøeby poskytne pomoc nebo o ni po�ádá 

 

- �ák je schopen a ochoten spolupracovat s ostatními, pomáhat slab�ím. 

- Pøi týmové práci se doká�e kontrolovat, ovládá své emoce, je schopen a ochoten 
respektovat názor druhých. 

- Doká�e podpoøit názor týmu, i kdy� s ním nesouhlasí. 

- Pomáhá organizovat práci ve skupinì tak, aby byla smysluplná a efektivní. 

- Doká�e po�ádat o pomoc. 

 

 
· pøispívá k diskusi v malé skupinì i k diskusi celé tøídy, chápe, potøebuje efektivnì 

spolupracovat s druhými pøi øe�ení daného úkolu, oceòuje zku�enosti druhých lidí, 
respektuje rùzná hlediska a èerpá pouèení z toho, co si druzí lidé myslí, øíkají a 
dìlají 

 

- Aktivnì naslouchá, zaujímá stanovisko. 

- Tvoøí si vlastní názor na situaci. 

- Názor zformuje a sdìlí ho ostatním. 

- Je aktivní, úèastní se se zájmem øe�ení problémù. 

- Nebojí se vyjádøit svùj názor, i kdy� je jiný, ne� názor vìt�iny. 

- Vyslechne pozornì názory jiných, sna�í se porozumìt jejich argumentùm. 

- Respektuje rùzné názory. 

- Je schopen pøípadnì svùj chybný názor na vìc opravit vzhledem k argumentùm jiného. 

- Umí pøiznat chybu. 

- Umí se vyhnout opakování stejných chyb.  

- Názor druhého pøijímá jako inspiraci, návod k zamy�lení, pohled z jiného úhlu. 
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- Pøikládá stejnou váhu v�em stanoviskùm ve skupinì (názorùm ostatních i svému). 

- Dodr�uje pravidla diskuse, nepøeru�uje jiného øeèníka, dává v�em stejný prostor 
k vyjádøení. 

- Povzbuzuje ostýchavé spolu�áky k vyjádøení názoru. 

 

 

· vytváøí si pozitivní pøedstavu o sobì samém, která podporuje jeho sebedùvìru a 
samostatný rozvoj. Ovládá a øídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu 
sebeuspokojení a sebeúcty. 

 

- Doká�e uvést své kladné stránky, pochválit se.  

- Pozná, v èem vyniká, a doká�e toho vyu�ít pro svùj dal�í rozvoj. 

- Chápe souvislost mezi psychickým a fyzickým zdravím.  

- Vybírá si sobì dosa�itelné cíle, které ho motivují k dal�ím výkonùm. 

- Je ochoten zdravì riskovat (volí neznámé nebo obtí�nìj�í úlohy, nároènìj�í sportovní 
výkony,�). 

 

 

 

KOMPETENCE OBÈANSKÉ 

 
�ák 

· Respektuje pøesvìdèení druhých lidí, vá�í si jejich vnitøních hodnot, je schopen se 
vcítit do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvìdomuje si 
povinnost postavit se proti fyzickému a psychickému násilí 

 

V na�í �kole: 

- Je ochoten vyslechnout jiné lidi, pøemý�let o jejich názoru, nevnucuje druhým své 
názory. 

- Pomáhá druhým, kdy� potøebují pomoc. 

- Povzbuzuje, pomáhá s uèivem (douèuje), táhne kamaráda. 

- Doká�e se zastat spolu�áka, se kterým je hrubì zacházeno, upozoròuje na hrubé 
zacházení. 

- V�ímá si hrubého zacházení a vhodnì na nìj reaguje. 

- Nachází a vrací nalezené vìci. 

- Rozpozná známky �ikany a hrubého zacházení ve tøídì. 

 

 
· chápe základní principy, na nich� spoèívají zákony a spoleèenské normy, je si 

vìdom svých práv a povinností ve �kole i mimo �kolu 
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- Respektuje principy demokracie (demokratického rozhodování) � men�ina se podøídí 
vìt�inì, hlasování apod. 

- Zná základní pravidla slu�ného chování, øídí se jimi (aktivnì pou�ívá), zná �kolní øád, 
Úmluvu o právech dítìte. 

- Umí obhájit svá práva, v pøípadì poru�ení pøijmout trest. 
 

 
· Rozhoduje se zodpovìdnì podle dané situace, poskytne dle svých mo�ností úèinnou 

pomoc a chová se zodpovìdnì v krizových situacích i v situacích ohro�ujících �ivot 
a zdraví èlovìka 

 

- V krizových situacích se pokou�í nezmatkovat, sna�í se zachovat �chladnou hlavu�. 

- Umí vyhodnotit situaci, posoudí své schopnosti a dovednosti, osobní rizika a svùj pøínos 
k vìci. 

- Zná základní telefonní èísla a postupy pomoci (ví, co dìlat, kdy��). 

- Nabídne pomoc, nestojí v pozadí, podnìcuje ostatní k podpoøe. 

- Ví, co se nesmí, co je nebezpeèné pro �ivot a zdraví èlovìka (prevence). 

- Doká�e posoudit stupeò rizika svého chování. 
 

 
· respektuje, chrání, oceòuje na�e tradice a kulturní i historické dìdictví, projevuje 

pozitivní postoj k umìleckým dílùm, smysl pro kulturu a tvoøivost, aktivnì se 
zapojuje do kulturního dìní a sportovních aktivit 

 

- Má pozitivní postoj ke kulturním hodnotám, je ochoten pøijímat nové vìci v oblasti 

kultury. 

- Zná historii mìsta a okolí (významné osobnosti regionu, památky). 

- Zná souèasný �ivot regionu (výstavy, galerie, kultura�, cílené výbìrové sledování 
médií. 

- Zapojuje se do sou�ití ve �kole i mimo ni (recitace, pìvecké, literární, výtvarné, 
historické soutì�e�). 

- Tvoøí jednoduchá umìlecká díla vedoucí ke zji�tìní hodnoty umìleckých dìl. 

- Úèastní se sportovních aktivit � základy plavání, ly�ování, jízda na kole, kolektivní hry � 

pozitivní soutì�ivost. 
 

 

· chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje 
po�adavky na kvalitní �ivotní prostøedí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany 
zdraví a trvale udr�itelného rozvoje spoleènosti 

 

- Tøídí odpad a zná pravidla tøídìní. 

- �etøí surovinami a zdroji. 
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- Poznává ekosystémy a jejich ochranu. 

- Umí se chránit pøed nemocemi a úrazy. 

- Ovládá základní pravidla ochrany èlovìka za mimoøádných situací. 

- Zná správný �ivotní styl, dodr�uje hygienu, vyhýbá se návykovým látkám, zná jejich 
negativa. 

- Udr�uje poøádek ve svém okolí, chová se ohleduplnì. 

- Podílí se na ochranì pøírody, nenièí vìci, cílenì peèuje o prostøedí okolo sebe. 

- Ovládá první pomoc dle schopností a vìku. 

- Ví, co je zdravá vý�iva, a dodr�uje ji, chrání se pøed návykovými látkami. 

- Rozeznává skuteèné hodnoty od reklamy, konzumu. 

- Dává pøednost opakovanì pou�itelným výrobkùm pøed jednorázovými. 
 

 

 

 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 
�ák 

· pou�ívá bezpeènì a úèinnì materiály, nástroje a vybavení, dodr�uje vymezený 
pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na zmìnìné nebo nové pracovní 
podmínky (dle RVP ZV) 

 
V na�í �kole: 

- Dodr�uje pracovní postupy a návody k pou�ití. 

- Posoudí vlastnosti materiálù (odhadne, co je pevné, køehké, co se mù�e zlomit, rozbít..). 

- Rozumí symbolùm a znaèkám na materiálech. 

- Doká�e se adaptovat na nové nebo zmìnìné pracovní podmínky. 

- Doká�e tvoøivì vyu�ít pomùcky, nástroje i postupy. 

- Doká�e improvizovat, nacházet náhradní øe�ení. 
 

 
· Pøistupuje k výsledkùm pracovní èinnosti nejen z hlediska kvality, funkènosti, 

hospodárnosti a spoleèenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i 
zdraví druhých, ochrany �ivotního prostøedí i ochrany kulturních a spoleèenských 
hodnot 

 

- Zná pøedpisy, zná a pou�ívá zásady bezpeènosti. 

- Umí se rozhodnout a pøedvídá následky svého rozhodnutí. 

- Zva�uje, kdy je dùle�itìj�í ekonomika, kdy naopak ekologie, najde kompromis a sna�í se 
o soulad. 
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· Vyu�ívá znalosti a zku�enosti získané v jednotlivých vzdìlávacích oblastech v zájmu 

vlastního rozvoje i své pøípravy na budoucnost, èiní podlo�ená rozhodnutí o dal�ím 
vzdìlávání a profesním zamìøení 

 

- Na základì znalostí a dovedností z rùzných oborù (pøedmìtù, èinností) si cílenì vybírá 
své osobní volnoèasové aktivity, volitelné pøedmìty � profiluje se ke své budoucnosti, 
k povolání. 

- Na základì uspokojení z tìchto èinností si umí zvolit své budoucí zamìøení. 

- Vyhledává takové aktivity, které mu nìco pøiná�ejí, má v nich pøedpoklad úspìchu. 

- Vybírá si pøemìøené mno�ství tìchto aktivit, které doká�e èasovì zvládnout (úmìrné 
vìku a schopnostem) 

- Chápe, �e poznávání nových vìcí a èinností je v zájmu jeho dal�ího rozvoje (mù�e si lépe 
vybrat), �e mu roz�iøuje obzor 

 
· orientuje se v základních potøebných k uskuteènìní podnikatelského zámìru a 

k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské 
my�lení 

 

- Uvìdomuje si a posoudí svoji profesní orientaci, nebo ví, jak ji zjistit.  

- Rámcovì se orientuje se na trhu práce a zji��uje, kde jsou mezery v poptávce. 

- Uva�uje kreativnì, pøichází s návrhy øe�ení, o své práci pøemý�lí a zále�í mu na jejím 
výsledku. 

- Plánuje v èase. 

- Je samostatný a organizuje. 

- Rozhoduje se. 

- Stanoví si cíl a mo�né pøeká�ky na cestì k cíli. 

- Flexibilnì reaguje na po�adavky trhu. 

- Ovládá základní komunikaèní dovednosti. 

- Má pøipraven zálo�ní plán, nenechá se odradit neúspìchy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak naplnìní klíèových kompetencí dosáhneme? Budeme pou�ívat promy�lenì volené a 
øazené postupy neboli výchovné a vzdìlávací strategie. 
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3.3 Výchovné a vzdìlávací strategie 
 

K naplnìní výchovných a vzdìlávacích cílù a k realizaci a utváøení klíèových kompetencí 
�ákù stanovených RVP ZV jsme zvolili tyto spoleèné postupy: 
 

 

· Vytváøíme prostor k tomu, aby ka�dé dítì za�ilo pocit úspìchu. Tím podporujeme jeho 
chu� do dal�ího uèení a vedeme ho k tomu, aby pochopil, �e vzdìlávání je celo�ivotní 
zále�itostí a potøebou. Povzbuzujeme �áky pozitivním hodnocením a pochvalou. 

· Vytváøíme takové prostøedí, aby se dítì umìlo vyrovnat s vlastní chybou, nebralo ji jako 
selhání a aby ho neodrazovala od dal�ího uèení. 

· Umo�òujeme �ákovi vhodným zpùsobem vyjádøit jeho vlastní názor a dáváme mu 
pøíle�itost vhodným zpùsobem reagovat na názory jiných. 

· Podporujeme spolupráci a zdravé vztahy v tøídním kolektivu i mimo nìj, vytváøíme 
prostor pro spoleènou tvorbu pravidel slu�ného chování a trváme na jejich dodr�ování. 
Vysvìtlujeme dopady nevhodného chování. 

· Sledujeme chování �ákù, netolerujeme vulgární, agresivní, hrubé chování a vèas 
individuálnì øe�íme kázeòské pøestupky.  Neuplatòujeme princip kolektivní viny.  

· Vedeme �áky k zodpovìdnosti za jejich rozhodnutí, navozujeme takové situace, které 
nutí �áka se rozhodovat, vybírat si.  

· Podporujeme takovou �ákovu iniciativu, která je projevem jeho vstøícného vztahu ke 
vzdìlávání a �kole. 

· Vedeme �áky k úèelné argumentaci, k vytváøení vlastních tvrzení a k hledání cesty 
k jejich ovìøení. 

· Klademe dùraz na �ákovu samostatnost a samostatnou práci, ale zároveò mu 
umo�òujeme práci ve skupinách, ve kterých si vyzkou�í rùzné role. Chceme, aby �áci 
dovedli øe�it problémy samostatnì i v týmu. K tomu �ákùm nabízíme rùzné formy práce 
a zdroje informací.  

· Zamìøujeme se na vyu�itelnost uèiva v praktickém �ivotì. 
· Uèíme �áky èíst s porozumìním, zaøazujeme metody práce s textem. 

· Podporujeme èinnostní uèení. 
· Do �ivota �koly zaøazujeme celo�kolní projekty, které napomáhají tvoøit pøíznivé klima 

napøíè �kolou a rozvíjejí osobnost ka�dého �áka. 
· Po�adujeme od �ákù, aby se nauèili prezentovat výsledky své práce a zhodnotit sami 

sebe. 

· Vysvìtlujeme �ákùm nutnost plánování, kontroly a sebehodnocení. 
· Nabízíme v�em �ákùm pomocnou ruku a také je vedeme ke vzájemné pomoci.  
 

Tyto strategie jsou souèástí �ivota �koly, tzn. �e je uplatòujeme nejen ve vyuèování, ale i 
mimo nìj.  
 

Návaznost strategií na klí�ové kompetence je zpracována formou tabulek v p íloze!".!2. 
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3.4 Zabezpeèení vzdìlávání �ákù se speciálními vzdìlávacími potøebami a  
�ákù nadaných 
 

 

Vzdìlávání dìtí, �ákù a studentù se speciálními vzdìlávacími potøebami a vzdìlávání 
dìtí, �ákù a studentù nadaných  øe�í  zákon è. 561/2004 Sb. o pøed�kolním, základním, 
støedním, vy��ím a odborném a jiném vzdìlávání (�kolský zákon), vyhlá�ka è. 48/2005 Sb. o 

základním vzdìlávání a nìkterých nále�itostech plnìní povinné �kolní docházky a vyhlá�ka  
è. 27/2016 Sb. o vzdìlávání �ákù se speciálními vzdìlávacími potøebami a �ákù nadaných. 

 

�kola je místem pro v�echny �áky, ka�dému je vìnována péèe podle jeho potøeb. 
Pomáháme znevýhodnìným, podporujeme nadané.  
 

Znaènou pozornost vìnujeme �ákùm se speciálními vzdìlávacími potøebám, ale i �ákùm 
nadaným. 
Centrem koordinace práce s tìmito �áky je �kolní poradenské pracovi�tì, které bylo zalo�eno 
v záøí 2016.  
 

 

3.4.1   �áci se SVP 

 

- opíráme se o odborná vy�etøení a doporuèení 
- uplatòujeme individuální pøístup (individualizace), zavádíme diferencovanou výuku 

- upøednostòujeme pozitivní hodnocení zdùrazòující úspìchy, �áky podporujeme a 

pou�íváme motivaèní pøístupy  
-  zaøazujeme metody a formy vhodné pro práci se �áky se SVP (napø. vhodné tempo 

práce, úprava (modifikace) uèebních plánù, stanovení priorit, úprava rozsahu práce 
oproti ostatním �ákùm, vyu�ívání a poskytování pomùcek) 

- dáváme �ákùm prostor v takových èinnostech, kde jejich handicap nemá (nebo má  
minimálnì) vliv na jejich výkon 

- pro �áky s pøiznanými podpùrnými opatøeními I. stupnì zpracováváme PLPP � plán  
pedagogické podpory  

- �ákùm s pøiznanými podpùrnými opatøeními II. a vy��ího stupnì a na základì 

doporuèení z odborného vy�etøení sestavujeme individuální vzdìlávací plán, který  
je pøipraven ve spolupráci se zákonnými zástupci dítìte tak, aby bylo dosahováno  
optimálního �kolního výsledku  

-  napomáháme adaptaci �áka v bì�né tøídì a jeho integraci do bì�ného kolektivu 

-  �ákùm se zdravotním znevýhodnìním (zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc, lehèí 
zdravotní poruchy) vìnujeme po potøebnou dobu zvý�enou péèi formou 
individuálních konzultací, osobních náv�tìv, zprostøedkování výuky formou 

korespondenèní apod. 

-  nabízíme mo�nost docházky do dyslektického krou�ku na I. i II. stupni a podporu 

logopedické asistentky pro dìti z I. stupnì, popø. dal�ích specialistù  
- podpora pracovníkù �kolního poradenského pracovi�tì 
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Pravidla a prùbìh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory a 

individuálního vzdìlávacího plánu �áka se SVP a �áka mimoøádnì nadaného 

 

Plán pedagogické podpory (PLPP) 
 

PLPP sestavuje tøídní uèitel na podnìt uèitele konkrétního vyuèovacího pøedmìtu. PLPP má 
písemnou podobu. Pøed jeho zpracováním budou probíhat rozhovory s jednotlivými 
vyuèujícími, s cílem stanovení napø. metod práce s �ákem, zpùsobù kontroly osvojení 
znalostí a dovedností. Výchovný poradce, popø. jiný povìøený pedagogický pracovník, 
koordinuje tvorbu a vyhodnocení plánu. S PLPP seznámí tøídní uèitel �áka, zák. zástupce 
�áka, vyuèující �áka a dal�í pedagogické pracovníky, kteøí plán realizují. Vyhodnocení PLPP 
provádí konkrétní vyuèující pøedmìtu nejpozdìji po 3 mìsících realizace písemnì (dodatek 
PLPP) a dále pak za ka�dé klasifikaèní období. PLPP slou�í také jako podklad pro pøípadné 
dal�í vy�etøení v �PZ.  
 

Individuální vzdìlávací plán (IVP) �áka se speciálními vzdìlávacími potøebami 
 

Individuální vzdìlávací plán �áka se SVP sestavuje tøídní uèitel ve spolupráci s uèiteli 
vyuèovacích pøedmìtù, ve kterých se projevuje potøeba podpory, s výchovným poradcem a 
�kolským poradenským zaøízením. IVP má písemnou podobu a pøi jeho sestavování 
spolupracuje tøídní uèitel s rodièi �áka. Pøi sestavování IVP vycházíme z obsahu IVP 
stanoveného v § 3 vyhlá�ky è. 27/2016 Sb. Práce na sestavení IVP jsou zahájeny bez 
zbyteèného odkladu, nejpozdìji v�ak do 1 mìsíce ode dne, kdy �kola obdr�ela doporuèení a 
�ádost zákonného zástupce �áka. IVP mù�e být doplòován a upravován v prùbìhu �kolního 
roku. 

Výchovný poradce zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce �áka, bez 
kterého nemù�e být IVP provádìn (§4 vyhlá�ky è. 27/2016 Sb).  
Individuální vzdìlávací plán �áka se SVP vyhodnocuje tøídní uèitel ve spolupráci s uèiteli 
vyuèovacích pøedmìtù a výchovným poradcem za ka�dé klasifikaèní období. 
 

Pokud je �ákovi se SVP poradenským zaøízením doporuèeno zaøazení do pøedmìtu speciálnì 
pedagogické péèe, budou uèební plán, výstupy a uèivo pøedmìtu zaznamenány do IVP �áka.  
 

V pøípadì doporuèení �kolského poradenského zaøízení k úpravì výstupù vzdìlávání a 
vytvoøení IVP u �áka s LMP (od 3. stupnì podpory) vycházíme pøi tvorbì IVP z doporuèené 
minimální úrovnì výstupù uvedených v modrých tabulkách u ka�dého vyuèovacího 
pøedmìtu (v souladu s platným RVP ZV) s pøihlédnutím ke SVP �áka. 
 

3.4.2 �áci nadaní a mimoøádnì nadaní 
 

- pøedèasný nástup dítìte ke �kolní docházce 

- zamìøíme se na zji�tìný talent �áka tak, aby jej intenzivnì vyu�íval a dále rozvíjel  
(napø. v soutì�ích, olympiádách a pøi reprezentaci �koly apod.) 

- nabízíme jim vyu�ití jejich schopností pøi pomoci ostatním �ákùm  
- nabídneme takové zamìstnání, aby se pøi vyuèování nenudili (obohacování  

vzdìlávacího obsahu), zadávání specifických úkolù, projektù (diferencovaná výuka) 
- nabízíme mo�nost náv�tìvy vyuèovacích hodin ve vy��ím roèníku 

- nabídneme skupinì �ákù s obdobným zamìøením optimální volitelné pøedmìty  
- pøi vy��ím poètu tìchto �ákù zøídíme jejich sdru�ení, na kterém by konzultovali  
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spoleènì problematiku jim blízkou 

- zaøazujeme více samostatných problémových úkolù zadaných na del�í èasový úsek 

- zpøístupòujeme jim fond uèitelské i �ákovské knihovny v �ir�ím rozsahu a 
umo�òujeme jim �ir�í pøístup do pracovny IT 

- na základì odborného vy�etøení �áka mimoøádnì nadaného sestavíme individuální  
studijní plán  

- mimoøádnì nadaného �áka pøeøadíme do vy��ího roèníku (na základì zkou�ek 
vykonaných pøed komisí) 

 

Individuální vzdìlávací plán �áka mimoøádnì nadaného 

 

Individuální vzdìlávací plán mimoøádnì nadaného �áka sestavuje tøídní uèitel ve spolupráci 
s uèiteli vyuèovacích pøedmìtù, ve kterých se projevuje mimoøádné nadání �áka, s 
výchovným poradcem a �kolským poradenským zaøízením. IVP mimoøádnì nadaného �áka 
má písemnou podobu a pøi jeho sestavování spolupracuje tøídní uèitel s rodièi mimoøádnì 
nadaného �áka. Pøi sestavování IVP vycházíme z obsahu IVP stanoveného v § 28 vyhlá�ky è. 
27/2016 Sb. Práce na sestavení IVP jsou zahájeny okam�itì po obdr�ení doporuèení 
�kolského poradenského zaøízení. IVP je sestaven nejpozdìji do jednoho mìsíce od obdr�ení 
doporuèení �kolského poradenského zaøízení. Souèástí IVP je termín vyhodnocení 
naplòování IVP a mù�e té� obsahovat i termín prùbì�ného hodnocení IVP, je-li to úèelné. 
IVP mù�e být zpracován i pro krat�í období ne� je �kolní rok. IVP mù�e být doplòován a 
upravován v prùbìhu �kolního roku. 
Výchovný poradce zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce �áka, bez 
kterého nemù�e být IVP provádìn. Výchovný poradce po podpisu IVP zákonným zástupcem 
�áka a získání písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce �áka pøedá 
informace o zahájení poskytování podpùrných opatøení podle IVP zástupci øeditele �koly, 
který je zaznamená do �kolní matriky.� 

Individuální vzdìlávací plán �áka mimoøádnì nadaného vyhodnocuje tøídní uèitel ve 
spolupráci s uèiteli vyuèovacích pøedmìtù a výchovným poradcem. 
 

 

Systém �kolních poradenských slu�eb  

 

Systém �kolních poradenských slu�eb koordinuje �kolní poradenské pracovi�tì.  
Zaji��ujeme nejen péèi o �áky se speciálními vzdìlávacími potøebami a �áky nadané, ale 
vìnujeme také velkou pozornost prevenci patologických jevù.  
Tato oblast je zpracována v minimálním preventivním programu �koly, jeho� garantem je 
�kolní metodik prevence. Patøí sem komplex postupù, èinností a opatøení �koly � �kolní øád, 
pestrá nabídka volnoèasových aktivit, zapojení �ákù do �kolních i mimo�kolních èinností, 
klima �koly, individuální pøístup k øe�ení problému ka�dého �áka a rovnì� zpùsob, jakým se 
sna�íme øe�it ka�dý jednotlivý pøípad nevhodného, popø. patologického chování (zji�tìní, 
øe�ení s rodièi i �ákem, vyhodnocení a uzavøení�).  

Metodickou a koordinaèní èinnost v oblasti prevence patol. jevù, prevenci zá�koláctví, 
závislosti a násilí, rizikové chování apod. zaji��uje metodik prevence. 

  

Kariérní poradenství (volba budoucího povolání a výbìr dal�ího studia) je v kompetenci 

kariérního poradce, který poskytuje poradenskou péèi a dostatek informací pro �áky i jejich 
rodièe jak v hodinách svìta práce, tak i na dal�ích akcích pro vycházející �áky, popø. i jejich 
rodièe (napø. burza �kol, exkurze do firem a støedních �kol apod.).  
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�kola bude reagovat na potøebu získat dal�í odborné pracovníky pro �kolní poradenské 
slu�by, kteøí by vhodnì doplnili �kolní poradenské pracovi�tì.  
 

Systém poradenských slu�eb �koly pro �áky a jejich zákonné zástupce je znázornìn na tomto 

grafu: 

           

 

3.5 Prùøezová témata (PT) 
 

Prùøezová témata jsou povinnou souèástí základního vzdìlávání. Jsou dùle�itým formativním 
prvkem, reagují na aktuální problémy souèasného svìta a pomáhají rozvíjet osobnost �áka 
pøedev�ím v oblasti jeho postojù a hodnot.  
Tematické okruhy jednotlivých prùøezových témata procházejí napøíè �kolou. Podporují 
rozvoj klíèových kompetencí. Realizace PT je mo�ná formou projektù, samostatných 
pøedmìtù, integrace do ji� existujících pøedmìtù, kurzù, semináøù apod. 

 

Pøehled PT: 

§ Osobnostní a sociální výchova (já, já a ostatní) - OSV 

§ Výchova demokratického obèana (já a spoleènost) - VDO 

§ Výchova k my�lení v evropských a globálních souvislostech (já a svìt) - GV 

§ Multikulturní výchova (já a ten jiný) - MuV 

§ Environmentální výchova (já a prostøedí kolem mì) - EV 

§ Mediální výchova (já a mediální komunikace) - MeV 

 

Realizace jednotlivých pr��ezových témat je zpracována formou tabulek, viz p!íloha �. 3. 
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4. U�ební plán 

 
Uèební plán �VP KRUH vychází z rámcového uèebního plánu RVP ZV a obsahuje tabulaci 

s uvedením hodinových dotací jednotlivých pøedmìtù s poznámkami.  
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1. stupeò

obor p�edm�t zkratka

1. 

ro ník

2. 

ro ník

3. 

ro ník

4. 

ro ník

5. 

ro ník sou et

7 8 8 5 5 33

2 2 2 3 2 11

Cizí jazyk Anglický!jazyk AJ 0 0 3 3 3 9

4 4 4 4 4 20

1 1 1 1 4

Informa!ní a komunika!ní technologie Informatika Inf 0 0 0 0 1 1

Prvouka Prv 2 2 2 0 0 6

0 0 0 1 2 3

0,5 0 0,5

0 0 0 1 2 3

0,5 0 0,5

Hudební výchova Hudební!výchova HV 1 1 1 1 1 5

Výtvarná výchova Výtvarná!výchova VV 1 1 1 2 2 7

T�lesná výchova T�lesná!výchova TV 2 2 2 2 2 10

�lov�k a sv�t práce Pracovní výchova PV 1 1 1 1 1 5

2 3 3 3 5 16

20 22 25 25 26 118

Poznámky: Vyu�ití disponibilních hodin je patrné z tabulky - p�id�lení hodin ve �lutých polích.

V oboru cizí jazyk je v�dy od 3.ro�níku vyu�ována angli�tina. 

�lov�k a jeho sv�t

V oboru !lov�ka jeho sv�t se vyu�uje ve 4. ro�níku p�edm�t p�írodov�da v 1. pololetí 1 hodinu týdn�, ve druhém 2 
hodiny týdn�. P�edm�t vlastiv�da je vyu�ován v 1. pololetí 2 hodiny týdn�, ve 2. pololetí 1 hodinu týdn�.

Disponibilní hodiny jsou vyu�ívány pro �áky se SVP v p�ípad�, �e poradenské za�ízení doporu�í výuku v p�edm�tu 
speciáln� pedagogické pé�e

Matematika a její aplikace

�eský jazyk a literatura

Týdenní hodinové dotace

!eský jazyk

Disponibilní hodiny

!J

Matematika M

P"írodov�da P"

Vlastiv�da Vl

29
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2. stupeò

obor p�edm�t zkratka

6. 

ro ník

7. 

ro ník

8. 

ro ník

9. 

ro ník sou et

3 4 4 4 15

2 1 0 1 4

3 3 3 3 12

1 0 0 0 1

Dal�í cizí jazyk N�mecký jazyk NJ 0 2 2 2 6

3 4 4 4
15

1 1 1 1 4

Informa�ní a komunika�ní 
technologie

Informatika Inf 1 0 0 0
1

D!jepis D�jepis D 2 2 2 2 8

Ob�anská výchova Ob!anská výchova OV 0 1 1 1 3

2 2 1 1 6

0 0 1 1 2

0 0 2 1 3

0 0 0 1 1

2 0 0 0 2

0 0 0 0 0

Zoologie Zoo 0 2 0 0 2

Biologie !lov�ka Bi" 0 0 1 0 1

0 0 0 1 1

0 0 0 0 0

1 2 2 1 6

1 0 0 1 2

Hudební výchova Hudební výchova HV 1 1 1 1 4

Výtvarná výchova Výtvarná výchova VV 2 2 1 1 6

"lov!k a zdraví Výchova ke zdraví VZ 0 0 1 1 2

T!lesná výchova T�lesná výchova TV 2 2 2 2 8

1 0 0,5 0,5 2

0 0 0 0 0

Sv�t práce SvP 0 0 0,5 0,5 1

Volitelné p#edm�ty 1 1 1 1 4

6 3 3 6 18

Týdenní hodinové dotace 29 30 31 32 122

Disponibilní hodiny

Zem�pis Zem!pis Z

 lov�k!a!sv�t!práce
Pracovní výchova PV

Chemie Chemie Ch

P"írodopis

Botanika Bot

Geologie a ekologická výchova GEV

Matematika!a!její!aplikace Matematika M

Fyzika Fyzika Fy

 eský!jazyk!a!literatura "eský jazyk "J

Cizí!jazyk Anglický jazyk AJ

30



Poznámky: Vyu�ití disponibilních hodin je patrné z tabulky - p�id�lení hodin v modrých polích.

Obor P�írodopis je zastoupen p�edm�ty botanika 6.ro�ník, zoologie 7. ro�ník, biologie �lov�ka 8. ro�ník a 
                         geologie a ekologie 9.ro�ník

Obor �lov�k a sv�t práce je realizován v p�edm�tech pracovní výchova (6., 8. a 9.ro�ník) a sv�t práce (8. + 9.ro�ník).
                         Realizace p�edm�tu sv�t práce je ve 2.pololetí 8. a 1.pololetí 9.ro�níku po 1 hodin� týdn�. 
                         Pracovní výchova je vyu�ována v 8.ro�níku v 1.pololetí a v 9.ro�níku ve 2.pololetí také 1 hodinu týdn�.

Volitelné p�edm�ty jsou nabízeny od 6. ro�níku.

Jednohodinové týdenní dotace p�edm�t� lze ve vhodných p�ípadech organizovat "st�ídav�" jako dvouhodinové bloky
 jedenkrát za �trnáct dní. 

Disponibilní hodiny jsou vyu�ívány pro �áky se SVP v p�ípad�, �e poradenské za�ízení doporu�í výuku v p�edm�tu 
speciáln� pedagogické pé�e

31
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5. U�ební osnovy 
U�ební osnovy p�edm�t� jsou rozd�leny na povinné p�edm�ty pro 1. stupe� (5.1) a 2. stupe� 
(5.2) odd�len� a dále za nimi následují p�edm�ty volitelné (5.3) a nepovinné (5.4) 
Vzd�lávací obsah vzd�lávacích obor� p�edm�t� povinných je tvo�en o�ekávanými výstupy a 
u�ivem. V rámci 1. stupn� je vzd�lávací obsah dále �len�n na 1. období (1. – 3. ro�ník) a 2. 
období (4. a 5. ro�ník), na druhém stupni pak jde o 3. období (6. – 9. ro�ník).  
 
 
5.1    1. stupe� – povinné p�edm�ty 
 
 

 
 

Vzd�lávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 
Vzd�lávací obor: �eský jazyk a literatura 

 
5.1.1.1  Charakteristika vyu�ovacího p�edm�tu 
 
5.1.1.1.1  Obsahové, �asové a organiza�ní vymezení 
 
Oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá st�žejní postavení ve výchovn� vzd�lávacím 
procesu. Jazykové vyu�ování vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu 
umož�ují správn� vnímat r�zná jazyková sd�lení, rozum�t jim, vhodn� a kultivovan� se 
vyjad�ovat i prosazovat výsledky svého poznávání. 
 
Vzd�lávací obsah p�edm�tu �eský jazyk má v 1. ro�níku komplexní charakter, od 2. do 5. 
ro�níku je rozd�len do t�í složek: Komunika�ní a slohové výchovy, jejíž sou�ástí je výuka 
psaní, Jazykové výchovy a Literární výchovy. Ve výuce se obsah jednotlivých složek 
vzájemn� prolíná. O �asové dotaci jednotlivých složek rozhodne vyu�ující. Výuka probíhá 
v�tšinou ve t�ídách.  
 
Týdenní �asová dotace:  
9 hodin v 1. ro�. (�tení, psaní), 10 hod. v 2. ro�. (5 hodin mluvnice, 4 hodiny �tení, 1 hodina 
psaní), 10 hod. v 3. ro�. (5 hodin mluvnice, 4 hodiny �tení, 1 hodina psaní), 8 hod. ve  4. ro�. 
(5 hodin mluvnice, 2 hodiny �tení, 1 hodina psaní) a 7  hod. v   5. ro�níku (5 hodin mluvnice, 
1 hodiny �tení, 1 hodina psaní).   
 
Vyu�ovacím p�edm�tem �eský jazyk prolínají všechna pr��ezová témata. 
 
V Komunika�ní a slohové výchov� se žáci u�í vnímat a chápat r�zná jazyková sd�lení 
písemná i ústní, plynule �íst s porozum�ním texty p�im��eného rozsahu a náro�nosti, 
respektovat základní komunika�ní pravidla (oslovení, zahájení a ukon�ení dialogu, st�ídání 
rolí mluv�ího a poslucha�e, zdvo�ilé vystupování), volit vhodné verbální i nonverbální 
prost�edky �e�i v b�žných školních i mimoškolních situacích, v mluveném projevu si 
postupn� osvojovat komunika�ní žánry (pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, 
oznámení, vypravování, dialog), reprodukovat obsah p�im��en� složitého sd�lení, rozlišovat  

5.1.1   �eský jazyk  
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spisovnou a nespisovnou výslovnost a dbát na svoji vlastní správnou výslovnost, zvládat 
hygienické návyky spojené s psaním, psát správné tvary písmen a �íslic, psát v�cn� i formáln� 
správn� p�im��en� náro�ná sd�lení a komunika�ní žánry (adresa, blahop�ání, pozdrav, 
omluvenka, zpráva, pozvánka, vzkaz, inzerát, dopis, popis, vypravování, p�ihláška, dotazník), 
sestavit osnovu vypráv�ní a na jejím základ� vytvo�it p�im��ený mluvený nebo písemný 
projev. 
V Jazykové výchov� se žáci u�í rozlišovat zvukovou a grafickou podobu jazyka, pracovat se 
slovní zásobou, poznávat stavbu slov, slovní druhy a tvary slov, rozlišovat v�tu jednoduchou  
a souv�tí, seznamují se se základy lexikálního, morfologického a syntaktického pravopisu (i/y 
po obojetných souhláskách, koncovky podstatných jmen a p�ídavných jmen tvrdých a 
m�kkých, shoda p�ísudku s podm�tem). V Jazykové výchov� jsou žáci vedeni k p�esnému a 
logickému myšlení, které je p�edpokladem jasného, srozumitelného a p�ehledného 
vyjad�ování. �eský jazyk se tak stává nástrojem získávání v�tšiny informací i p�edm�tem 
poznávání. 
V Literární výchov� se žáci u�í poznávat prost�ednictvím �etby a poslechu základní literární 
druhy, u�í se vnímat jejich specifické znaky, postupn� získávají a rozvíjejí základní �tená�ské 
návyky i schopnosti tvo�ivé práce s textem. Pat�í sem p�ednes vhodných literárních text�, 
volná reprodukce p�e�teného nebo slyšeného textu, dramatizace, výtvarný doprovod textu. 
Žáci se postupn� seznamují se základními literárními pojmy (rozpo�itadlo, hádanka, �íkanka, 
báse�, pohádka, bajka, povídka, spisovatel, básník, kniha, �tená�, divadelní p�edstavení, 
herec, režisér, verš, rým, p�irovnání). Žáci dospívají k takovým poznatk�m prožitk�m, které 
mohou ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní život. 
 
Do vyu�ovacího p�edm�tu �eský jazyk jsou za�azena tato pr��ezová témata: Osobnostní a 
sociální výchova, Výchova demokratického ob�ana, Výchova k myšlení v evropských a 
globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Enviromentální výchova, Mediální výchova. 
 
5.1.1.1.2  Výchovné a vzd�lávací strategie 
 

Kompetence k u�ení: 
U�itel 

• klade d�raz na správné vnímání a chápání r�zných jazykových sd�lení 
• v�nuje pozornost nácviku plynulého �tení s porozum�ním a nácviku kultivovaného a 

obsahov� i gramaticky správného písemného projevu 
• volí vhodné verbální i nonverbální prost�edky v b�žných komunika�ních situacích 
• používá vhodné vyu�ovací pom�cky, u�ebnice, literaturu r�zných žánr� p�im��enou 

v�ku a zájm�m žák�, audiovizuální techniku, jazykové p�íru�ky, slovníky, tabule 
gramatických p�ehled� 

• volí r�zné formy výuky krom� b�žné vyu�ovací hodiny - návšt�vy knihovny, 
divadelní a filmová p�edstavení, �tená�ské besedy 

• sleduje úrove� vyjad�ování žák� a vede je ke zkvalitn�ní jazykového projevu 
• v�nuje se práci s chybou a vede žáky k postupné autokorekci 
• klade d�raz na pozitivní motivaci žáka 

 
Kompetence k �ešení problém� 
U�itel 

• zadává úkoly, které podporují žákovu samostatnost p�i hledání optimálního �ešení 
problému pomocí vlastního úsudku 
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• nep�edkládá hotové poznatky, ale vede žáky k samostatnému objevování zákonitostí a 

pravidel daného jevu s ohledem na v�k a schopnosti žák� 
• rozvíjí u žák� prost�ednictvím práce s textem schopnost analytického a logického 

myšlení, postihování shod a rozdíl�, t�íd�ní, zobecn�ní 
• posiluje u žák� schopnost využívat vlastních zkušeností z �etby, filmové a divadelní 

tvorby pro d�ti 
• podporuje kreativitu a pokusy o samostatné literární projevy  

 

Kompetence komunikativní 
U�itel    

• umož�uje žákovi vyjád�it vhodným zp�sobem sv�j názor a stejn� vhodn� reagovat na 
názory jiných 

• navozuje modelové situace, které vedou žáky k postupnému osvojení komunika�ních 
žánr�, ústních i písemných forem spole�enského styku 

• využívá ro�níkových i celoškolních projekt� k posílení komunikace mezi žáky t�ídy a 
školy - nap�. podporuje zájem žák� o školní noviny 

          
Kompetence sociální a personální 
U�itel 

• uplat�uje individuální p�ístup k žák�m nadaným i k žák�m s poruchami u�ení  
• navozuje situace, kde je možné uplat�ovat práci ve skupin� a klade d�raz na 

vytvo�ení a respektování pravidel práce v týmu. 
• sleduje chování žák� a netoleruje hrubé a vulgární projevy 
• podporuje p�átelskou a vst�ícnou atmosféru ve t�íd� 
• posiluje sebed�v�ru žáka 
• vytvá�í takové situace, aby každé dít� zažilo pocit úsp�chu 

 
Kompetence ob�anské 
U�itel  

• respektuje v�kové, intelektuální, sociální a etnické zvláštnosti žáka 
• aktivn� zapojuje žáky do kulturního d�ní ve škole, m�st�, kraji, ú�astí na kulturních 

akcích, pop�. ú�astí na jejich organizování a ú�astí v sout�žích. 
• podporuje u žák� kladný vztah k mate�skému jazyku nejen jako k prost�edku 

komunikace, ale i jako ke kulturnímu d�dictví našeho národa   
 
Kompetence pracovní 
U�itel 

• rozvíjí u žáka smysl pro povinnost vyžadováním kvalitní p�ípravy na výuku 
• vyžaduje dodržování hygienických a zdravotních zásad p�i �tení a psaní 
• dbá o postupnou automatizaci pracovních návyk� - p�íprava pom�cek, udržování 

pom�cek v po�ádku 
• kontroluje samostatnou práci žáka a posiluje v n�m pocit zodpov�dnosti za 

odvedenou práci. 
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5.1.1.1.3   O�ekávané výstupy oboru  (OVO) v RVP ZV 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

KOMUNIKA�NÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 
O�ekávané výstupy – 1. období 
 
Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení:  
žák  
�JL-3-1-01p �te s porozum�ním jednoduché texty  
�JL-3-1-02p rozumí pokyn�m p�im��ené složitosti  
�JL-3-1-04p, �JL-3-1-05p, �JL-3-1-06p dbá na správnou výslovnost, tempo �e�i a 
pravidelné dýchání  
�JL-3-1-08 zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním  
�JL-3-1-09p píše písmena a �íslice – dodržuje správný pom�r výšky písmen ve slov�, 
velikost, sklon a správné tvary písmen  
�JL-3-1-09p spojuje písmena a slabiky  
�JL-3-1-09p p�evádí slova z mluvené do psané podoby  
�JL-3-1-09p dodržuje správné po�adí písmen ve slov� a jejich úplnost  
�JL-3-1-10p opisuje a p�episuje krátké v�ty  

KOMUNIKA�NÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 
O�ekávané výstupy – 1. období 
žák 
�JL-3-1-01 plynule �te s porozum�ním texty p�im��eného rozsahu a náro�nosti 
�JL-3-1-02 porozumí písemným nebo mluveným pokyn�m p�im��ené složitosti 
�JL-3-1-03 respektuje základní komunika�ní pravidla v rozhovoru 
�JL-3-1-04 pe�liv� vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 
�JL-3-1-05 v krátkých mluvených projevech správn� dýchá a volí vhodné tempo �e�i 
�JL-3-1-06 volí vhodné verbální i nonverbální prost�edky �e�i v b�žných školních i 

mimoškolních situacích 
�JL-3-1-07 na základ� vlastních zážitk� tvo�í krátký mluvený projev 
�JL-3-1-08 zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 
�JL-3-1-09 píše správné tvary písmen a �íslic, správn� spojuje písmena i slabiky; 

kontroluje vlastní písemný projev 
�JL-3-1-010 píše v�cn� i formáln� správn� jednoduchá sd�lení 
�JL-3-1-011 se�adí ilustrace podle d�jové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý 

p�íb�h 
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KOMUNIKA�NÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 
O�ekávané výstupy – 2. období 
 
Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení:  
žák  
�JL-5-1-05p, �JL-5-1-10p vypráví vlastní zážitky, jednoduchý p�íb�h podle p�e�tené 
p�edlohy nebo ilustrací a domluví se v b�žných situacích  
�JL-5-1-05p má odpovídající slovní zásobu k souvislému vyjad�ování  
�JL-5-1-07p v mluveném projevu volí správnou intonaci, p�ízvuk, pauzy a tempo �e�i  
�JL-5-1-09p popíše jednoduché p�edm�ty, �innosti a d�je  
�JL-5-1-09p opisuje a p�episuje jednoduché texty  
�JL-5-1-09p píše správn� a p�ehledn� jednoduchá sd�lení  
�JL-5-1-09p píše �iteln� a úpravn�, dodržuje mezery mezi slovy  
�JL-5-1-09p ovládá h�lkové písmo  
- tvo�í otázky a odpovídá na n�  

KOMUNIKA�NÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 
O�ekávané výstupy – 2. období 
žák 
�JL-5-1-01 �te s porozum�ním p�im��en� náro�né texty potichu i nahlas 
�JL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný v�k, 

podstatné informace zaznamenává 
�JL-5-1-03 posuzuje úplnost �i neúplnost jednoduchého sd�lení 
�JL-5-1-04 reprodukuje obsah p�im��en� složitého sd�lení a zapamatuje si z n�j 

podstatná fakta 
�JL-5-1-05 vede správn� dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku 
�JL-5-1-06 rozpoznává manipulativní komunikaci v reklam� 
�JL-5-1-07 volí náležitou intonaci, p�ízvuk, pauzy a tempo podle svého komunika�ního 

zám�ru 
�JL-5-1-08 rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodn� ji užívá podle 

komunika�ní situace 
�JL-5-1-09 píše správn� po stránce obsahové i formální jednoduché komunika�ní žánry 
�JL-5-1-010 sestaví osnovu vypráv�ní a na jejím základ� vytvá�í krátký mluvený nebo 

písemný projev s dodržením �asové posloupnosti 
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JAZYKOVÁ VÝCHOVA 
O�ekávané výstupy – 1. období 
 
Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení:  
žák  
�JL-3-2-01p rozlišuje všechna písmena malé a velké abecedy  
�JL-3-2-01p rozeznává samohlásky (odlišuje jejich délku) a souhlásky  
�JL-3-2-01p tvo�í slabiky  
�JL-3-2-01p rozlišuje v�ty, slova, slabiky, hlásky  
�JL-3-2-08p píše velká písmena na za�átku v�ty a ve vlastních jménech  

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 
O�ekávané výstupy – 1. období 
žák 
�JL-5-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, �lení slova na hlásky, odlišuje 

dlouhé a krátké samohlásky 
�JL-5-2-02 porovnává významy slov, zvlášt� slova opa�ného významu a slova 

významem sou�adná, nad�azená a pod�azená, vyhledá v textu slova 
p�íbuzná 

�JL-5-2-03 porovnává a t�ídí slova podle zobecn�ného významu – d�j, v�c, okolnost, 
vlastnost 

�JL-5-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru 
�JL-5-2-05 užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, 

p�ídavných jmen a sloves 
�JL-5-2-06 spojuje v�ty do jednodušších souv�tí vhodnými spojkami a jinými 

spojovacími výrazy 
�JL-5-2-07 rozlišuje v textu druhy v�t podle postoje mluv�ího a k jejich vytvo�ení volí 

vhodné jazykové i zvukové prost�edky 
�JL-5-2-08 od�vod�uje a píše správn�: i/y po tvrdých a m�kkých souhláskách i po 

obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; d�, t�, n�, ú/�, b�, p�, 
v�, m� - mimo morfologický šev; velká písmena na za�átku v�ty a v 
typických p�ípadech vlastních jmen osob, zví�at a místních pojmenování 
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JAZYKOVÁ VÝCHOVA 
O�ekávané výstupy – 2. období 
 
Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení:  
žák  
�JL-5-2-03p  pozná podstatná jména a slovesa  
�JL-5-2-06p  dodržuje po�ádek slov ve v�t�, pozná a ur�í druhy v�t podle postoje 
mluv�ího  
�JL-5-2-08p rozlišuje tvrdé, m�kké a obojetné souhlásky a ovládá pravopis m�kkých a 
tvrdých slabik  
- ur�uje samohlásky a souhlásky  
- se�adí slova podle abecedy  
- správn� vyslovuje a píše slova se skupinami hlásek d�-t�-n�-b�-p�-v�-m�  
- správn� vyslovuje a píše zn�lé a nezn�lé souhlásky  

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 
O�ekávané výstupy – 2. období 
žák 

 
�JL-5-2-01 porovnává významy slov, zvlášt� slova stejného nebo podobného významu 

a slova vícevýznamová 
�JL-5-2-02 rozlišuje ve slov� ko�en, �ást p�íponovou, p�edponovou a koncovku 
�JL-5-2-03 ur�uje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky 

správných tvarech ve svém mluveném projevu 
�JL-5-2-04 rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary 
�JL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici 

ozna�uje základ v�ty 
�JL-5-2-06 odlišuje v�tu jednoduchou a souv�tí, vhodn� zm�ní v�tu jednoduchou v 

souv�tí 
�JL-5-2-07 užívá vhodných spojovacích výraz�, podle pot�eby projevu je obm��uje 
�JL-5-2-08 píše správn� i/y ve slovech po obojetných souhláskách 
�JL-5-2-09 zvládá základní p�íklady syntaktického pravopisu 
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LITERÁRNÍ VÝCHOVA 
O�ekávané výstupy – 1. období 
 
Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení:  
žák  
 
�JL-3-3-01p pamatuje si a reprodukuje jednoduché �íkanky a d�tské básn�  
�JL-3-3-02p reprodukuje krátký text podle otázek a ilustrací  
- p�i poslechu pohádek a krátkých p�íb�h� udržuje pozornost  

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 
O�ekávané výstupy – 2. období 
žák 
 �JL-5-3-01  vyjad�uje své dojmy z �etby a zaznamenává je 
 �JL-5-3-02  voln� reprodukuje text podle svých schopností, tvo�í vlastní literární text na 

dané téma 
 �JL-5-3-03  rozlišuje r�zné typy um�leckých a neum�leckých text� 
 �JL-5-3-04  p�i jednoduchém rozboru literárních text� používá elementární literární 

pojmy 
 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 
O�ekávané výstupy – 1. období 
žák 
 
 �JL-5-3-01 �te a p�ednáší zpam�ti ve vhodném frázování a tempu literární texty 

p�im��ené v�ku 
 �JL-5-3-02  vyjad�uje své pocity z p�e�teného textu 
 �JL-5-3-03  pracuje tvo�iv� s literárním textem podle pokyn� u�itele a podle svých 

schopností 
 �JL-5-3-04  rozlišuje vyjad�ování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních 

vypráv�ní 
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5.1.1.2   Vzd�lávací obsah vyu�ovacího p�edm�tu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 
O�ekávané výstupy – 2. období 
 
Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení:  
žák  
 
�JL-5-3-01p, �JL-5-3-02p dramatizuje jednoduchý p�íb�h  
�JL-5-3-01p, �JL-5-3-02p vypráví d�j zhlédnutého filmového nebo divadelního 
p�edstavení podle daných otázek  
�JL-5-3-02p �te krátké texty s porozum�ním a reprodukuje je podle jednoduché osnovy  
�JL-5-3-02p ur�í v p�e�teném textu hlavní postavy a jejich vlastnosti  
�JL-5-3-04p rozlišuje prózu a verše  
- rozlišuje pohádkové prost�edí od reálného  
- ovládá tiché �tení a orientuje se ve �teném textu  
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PØEDMÌT: �ESKÝ JAZYK   ROÈNÍK: 1. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

 

�ák: 
· skládá a rozkládá slova podle sluchu 

· pozná postupnì v�echna písmena abecedy (kromì 
xX, qQ, wW) a jim odpovídající hlásky 

· rozli�uje písmo tiskací a psací  
· skládá a ète v�echny druhy slabik a slov 

· peèlivì vyslovuje a dbá na správnou výslovnost 
· respektuje základní komunikaèní pravidla 

rozhovoru 

· plynule ète slova ve vìtách 

· rozli�uje slova ve vìtách zrakem i sluchem 

· pou�ívá znaménka ve slovech i vìtách 

· rozli�uje zrakem i sluchem dlouhé i krátké 
samohlásky 

· správnì øadí hlásky ve slabice, slabiky ve slovì, 
slova ve vìtì 

· rozpozná èlenìní textu 

· naslouchá pøíbìhùm, pohádkám, poezii 
· vypráví podle obrázkové osnovy 

· dramatizuje vhodné texty 

· recituje dìtskou poezii 
· zná øíkadla, rozpoèítadla, hádanky 

· rozumí mluveným pokynùm pøimìøené slo�itosti 
· v mluvených projevech správnì dýchá a volí 

vhodné tempo øeèi 
 

 

 

�tení a literární výchova: 
- sluchová analýza a syntéza, rozvoj sluchového 

vnímání 
- písmena velká, malá, tiskací a psací 
- slabiky otevøené, uzavøené, se slabikotvorným r, l 
- skládání a ètení slov ze v�ech druhù slabik 

- slova se skupinami dì, tì, nì, bì,  pì,  vì, mì 

- slova se slabikami di, ti, ni,  dy, ty,  ny a se shluky 

souhlásek 

- uspoøádání slov ve vìtì 

- délka samohlásek  
- interpunkèní znaménka 

- hlasité ètení slov a vìt se správnou intonací 
- hlasité i tiché ètení s porozumìním  
- nadpis, øádek, sloupec, odstavec 

- vyprávìní, recitace, dramatizace, poslech 

- pozdrav, oslovení, prosba, podìkování, omluva, 
blahopøání 

- beseda v knihovnì 

 

OVO : 

 

ÈJL-3-1-01  

ÈJL-3-1-02  

ÈJL-3-1-03 

ÈJL-3-1-04  

ÈJL-3-1-05  

ÈJL-3-1-11 

 

ÈJL-3-2-01 

ÈJL-3-2-08 

 

ÈJL-3-3-01 

 

 

OSV � Rozvoj 

schopností poznávání 
OSV � Kreativita 

OSV � Poznávání lidí 
OSV � Komunikace 

OSV � Kooperace a 

kompetice 

OSV � Øe�ení problémù 
a rozhodovací 
dovednosti 

OSV � Hodnoty, 

postoje, praktická etika 

OSV � Mezilidské 
vztahy 

VDO � Obèanská 
spoleènost a �kola 

GV � Objevujeme 

Evropu a svìt 
MuV � Lidské vztahy 

MeV � Kritické ètení a 
vnímání mediálních 
sdìlení 
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PØEDMÌT: �ESKÝ JAZYK   ROÈNÍK: 1. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

 

�ák: 
· nacvièuje správné dr�ení tìla, dr�ení psacího 

náèiní, uvolòuje si ruku 

· pí�e èáry, vlnovky, zátrhy, oblouky, klièky 

· pí�e správné tvary psacích písmen, spojuje správnì 
písmena do slabik, pí�e interpunkèní znaménka 

· pí�e podle diktátu písmena, slabiky, slova a vìty 

· pí�e velká písmena u vlastních jmen a na zaèátku 
vìty 

· dbá na úhlednost písma a dodr�uje hygienické 
návyky 

· kontroluje vlastní písemný projev 

 

 

Psaní: 
- uvolòovací cviky � pøíprava na psaní 
- psaní prvkù písmen a èíslic 

- opis, pøepis, diktát písmen, slabik, slov a vìt 
- psaní velkých písmen ve vlastních jménech a na 

zaèátku vìty  
- hygienické návyky pøi psaní 

OVO : 

 

ÈJL-3-1-08 

ÈJL-3-1-09 
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PØEDMÌT: �ESKÝ JAZYK   ROÈNÍK: 2. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

 

�ák: 
· tvoøí krátké souvislé projevy ústní u písemné, 

porozumí ústním i písemným pokynùm 

· vyjmenuje abecedu, øadí slova podle abecedy 

· rozezná vìtu jednoduchou a souvìtí 
· øadí vìty podle dìje 

· rozli�uje vìtu oznamovací, tázací, rozkazovací a 
pøací 

· urèí nadøazenost, podøazenost, souøadnost slov 

· rozli�uje slova protikladná a souznaèná 

· sestavuje správný poøádek slov ve vìtì 

· dìlí slova na konci øádku podle jejich stavby 

· tøídí hlásky na samohlásky, souhlásky a dvojhlásky, 
urèuje ve slovech slabikotvorné r, l 

· ète a pí�e i � y  po mìkkých a tvrdých souhláskách 

· zdùvodòuje a správnì pí�e znìlé a neznìlé souhlásky 
na konci a uprostøed slov 

· ète a správnì pí�e slova se skupinami dì, tì, nì, bì, 
pì, vì, mì 

· vyjmenuje slovní druhy, rozli�uje podstatná jména, 
slovesa a pøedlo�ky v textu 

· rozli�uje obecná a vlastní jména, pí�e správnì vlastní 
jména osob a zvíøat 

 

 

· u�ívá a respektuje základní formy spoleèenského 
styku 

· cvièí se ve schopnosti vypravovat a popisovat 

· pí�e vìcnì i formálnì správnì jednoduchá sdìlení, 
dodr�uje posloupnost dìje 

 

Mluvnice: 

- vìta jednoduchá a souvìtí 
- abeceda a písmo 

- poøádek vìt 
- druhy vìt 
- vìta, slovní význam -  slova nadøazená, podøazená, 

souøadná, protikladná, souznaèná 

- poøádek slov ve vìtì 

- slovo, slabika, hláska, písmeno 

- rozdìlení hlásek 

- význam slabiky pro dìlení slova 

- psaní y �ý, i � í po mìkkých a tvrdých souhláskách 

- znìlé a neznìlé souhlásky na konci a uprostøed slov 

- písmeno ì ve slovech 

- slovní druhy � podstatná jména, slovesa, pøedlo�ky 

- vlastní jména osob a zvíøat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sloh: 

- prosba, podìkování, oslovení 
- vzkaz, telefonický rozhovor 
- vypravování podle osnovy 

- jednoduchý popis 

OVO : 

 

ÈJL-3-2-01 

ÈJL-3-2-02  

ÈJL-3-2-04 

ÈJL-3-2-07 

ÈJL-3-2-08  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÈJL-3-1-03 

ÈJL-3-1-04 

ÈJL-3-1-05 

ÈJL-3-1-06 

ÈJL-3-1-07 

ÈJL-3-1-10 

 

OSV � Rozvoj 

schopností poznávání 
OSV � Komunikace 

OSV � Mezilidské 
vztahy 

OSV � Kooperace a 

kompetice 

OSV � Hodnoty, 

postoje, praktická etika 

OSV � Kreativita 

OSV � Øe�ení problémù 
a rozhodovací 
dovednosti 

GV � Objevujeme 

Evropu a svìt 
MuV � Lidské vztahy 

MeV � Kritické ètení a 

vnímání mediálních 
sdìlení 
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PØEDMÌT: �ESKÝ JAZYK   ROÈNÍK: 2. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

 

�ák: 
· plynule (bez slabikování) pøeète jednoduchý text 
· u�ívá správný slovní pøízvuk 

· ète s porozumìním nahlas i potichu 

· soustøedí se na poslech textu 

· recituje poezii pro dìti 
· vypráví, dramatizuje a domý�lí pøíbìhy 

· spojuje obsah textu s ilustrací 
· pozná pohádky, ète knihy pro dìti, èasopisy a 

encyklopedie 

 

 

 

 

· pí�e písmena a èíslice podle normy psaní 
· správnì spojuje písmena a slabiky 

· pou�ívá znaménka a velká písmena ve slovech a 
vìtách 

· opisuje, pøepisuje a pí�e podle diktátu jednoduché 
texty 

 

�tení a literární výchova: 
- plynulé ètení textù pro dìti 
- ètení tiché a hlasité 

- slovní pøízvuk 

- poslech prózy a poezie 

- ilustrace textu 

- báseò, ver�, rým 

- reprodukce, dramatizace textu 

- individuální èetba 

- náv�tìvy knihovny 

 

 

 

 

Psaní: 
- tvary v�ech písmen abecedy 

- spojování písmen a slabik 

- umís�ování diakritických znamének 

- opis, pøepis, diktát 

OVO : 

 

ÈJL-3-1-01 

ÈJL-3-1-02  

ÈJL-3-3-01 

ÈJL-3-3-02  

ÈJL-3-3-03 

ÈJL-3-3-04 

 

 

 

 

 

 

 

ÈJL-3-1-08 

ÈJL-3-1-09 

ÈJL-3-2-08 
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PØEDMÌT: �ESKÝ JAZYK   ROÈNÍK: 3. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

 

�ák: 
· rozli�uje slabiky, hlásky, urèuje poèet slabik 

· tøídí slova podle významu, vyhledává slova 
jednoznaèná, mnohoznaèná, souznaèná, protikladná, 
nadøazená, podøazená, spisovná, nespisovná, 
pøíbuzná 

· vyslovuje slova se správným pøízvukem 

· vyjmenuje vyjmenovaná slova, pou�ívá jejich 
znalost v praktických cvièeních 

· tøídí slova na slovní druhy a poznává je ve vìtách, 
rozli�uje slova ohebná a neohebná 

· skloòuje podstatná jména, rozli�uje èíslo jednotné a 
mno�né, rod mu�ský, �enský a støední 

· èasuje slovesa, urèí osobu, èíslo a èas 

· rozli�í vìtu jednoduchou a souvìtí 
· spojuje vìty v souvìtí, doplòuje souvìtí 
· dodr�uje pravidla pravopisu u vlastních jmen, 

vyhledává jména osob, zvíøat, mìst, vesnic, hor, øek 

· souvisle se vyjadøuje a klade otázky 

· vypravuje dle obrázkù 

· pojmenovává pøedmìty a dìje 

· popisuje ústnì i písemnì jednoduché pøedmìty a 
èinnosti 

· sestaví nadpis a èlení projev 

· vytvoøí jednoduchou osnovu 

· dodr�uje slovosled ve vìtách 

· po�ádá o informaci, podá informaci, vede 
telefonický rozhovor, uvítá náv�tìvu, rozlouèí se, 
formuluje blahopøání, pozdrav, dopis 

 

Mluvnice: 

- hláskosloví 
- nauka o slovì � slova jednoznaèná, mnohoznaèná, 

synonyma, opozita, nadøazená, podøazená, 
spisovná, nespisovná 

- stavba slova, slova pøíbuzná 

- slovní pøízvuk 

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

- slovní druhy ohebné � neohebné 

- podstatná jména � rod, èíslo a pád 

- slovesa � osoba, èíslo a èas 

- vìta jednoduchá a souvìtí 
- vlastní jména 

 

 

 

 

 

 

 

Sloh: 

- souvislé jazykové projevy 

- otázky a odpovìdi 
- vypravování 
- popis 

- osnova 

- èlenìní jazykového projevu 

- formy spoleèenského styku 

 

OVO : 

 

ÈJL-3-2-01 

ÈJL-3-2-02 

ÈJL-3-2-03 

ÈJL-3-2-04 

ÈJL-3-2-05 

ÈJL-3-2-06 

ÈJL-3-2-07 

ÈJL-3-2-08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÈJL-3-1-01 

ÈJL-3-1-02 

ÈJL-3-1-03 

ÈJL-3-1-04 

ÈJL-3-1-05 

ÈJL-3-1-06 

ÈJL-3-1-07  

ÈJL-3-1-11 

 

 

 

 

 

 

OSV � Rozvoj 

schopností poznávání 
OSV � Mezilidské 
vztahy 

OSV- Komunikace 

OSV � Kooperace a 

kompetice 

OSV � Kreativita 

OSV � Øe�ení problémù 
a rozhodovací 
dovednosti 

OSV � Hodnoty, 

postoje, praktická etika 

VDO � Obèanská 
spoleènost a �kola 

GV � Objevujeme 

Evropu a svìt 
MeV � Kritické ètení a 
vnímání mediálních 
sdìlení 
MeV � Interpretace 

mediálních sdìlení a 
reality 

MeV � Stavba 

mediálních sdìlení 
EV � Ekosystémy  
EV � Lidské aktivity a 
problémy �ivotního 
prostøedí 
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PØEDMÌT: �ESKÝ JAZYK   ROÈNÍK: 3. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

 

�ák: 

· ète plynule vìty a souvìtí, èlení text 
· ète s porozumìním, pøimìøenì rychle, vyu�ívá 

získané ètenáøské dovednosti 
· pou�ívá èetbu jako zdroj informací 
· vyjadøuje svùj postoj k pøeètenému textu 

· vypráví pohádku nebo povídku 

recituje básnický text, odli�í ver�e od prózy 

· dramatizuje, domý�lí pøíbìhy 

· seznamuje se s rùznými typy literatury (poezie, 
próza, nauèná literatura, divadlo) 

· orientuje se v textu dìtských knih a èasopisù, 
charakterizuje literární postavy 

 

 

· pí�e podle normy psaní v pøimìøené velikosti a 
liniatuøe 

· pí�e èitelnì, úhlednì a pøimìøenì hbitì 

· provádí kontrolu písemného projevu, opravuje 

chyby v chybnì napsaném textu (tvary písmen, 
pravopis, znaménka) 

· napí�e adresu, krátký dopis, inzerát 
· vyplní jednoduchý formuláø 
· pí�e vìcnì i formálnì jednoduchá sdìlení 

 

 

 

�tení a literární výchova: 
 

- plynulé ètení se správným vìtným pøízvukem, 
èlenìní textu 

- ètení tiché a hlasité 

- práce s textem (vyprávìní, pøednes, dramatizace) 
- vyu�ití poezie, prózy, divadla, nauèné literatury, 

ilustrace k textu 

- ètenáøské besedy � èetba jako zdroj poznání 
- orientace v knihovnì pro dìti 

 

 

 

 

 

 

Psaní: 
- tvary písmen 

- úprava zápisu 

- kontrola vlastního projevu 

- adresa, dopis, inzerát 
- vyplòování formuláøù 

OVO : 

 

ÈJL-3-3-01 

ÈJL-3-3-02 

ÈJL-3-3-03 

ÈJL-3-3-04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÈJL-3-1-08 

ÈJL-3-1-09 

ÈJL-3-1-10 
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PØEDMÌT: �ESKÝ JAZYK   ROÈNÍK: 4. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

�ák: 
· rozli�uje a u�ívá slova podle významu, rozpozná 

slova spisovná a nespisovná, slova citovì zabarvená 

· rozdìluje slova na koøen, èást pøedponovou a èást 
pøíponovou 

· rozpozná pøedlo�ky a pøedpony 

· uvìdomìle pou�ívá správný pravopis 
vyjmenovaných slov a slov s nimi pøíbuzných 

· urèuje slovní druhy 

· skloòuje podstatná jména, urèuje rod, èíslo, pád, 
vzor 

· èasuje slovesa, pozná infinitiv, urèuje osobu, èíslo, 
èas, zpùsob 

· rozli�uje vìtu jednoduchou a souvìtí, spojuje vìty 
v souvìtí spojovacími výrazy a podle potøeby je 
obmìòuje 

· urèuje podmìt a pøísudek 

· pí�e správnì i � y v pøíèestí minulém 

 

· u�ívá vhodných jazykových prostøedkù 

· opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou 
výslovnost, správnì dýchá a volí vhodné tempo 

øeèi, intonaci, pøízvuk, pauzy podle svého 
komunikaèního zámìru 

· sestavuje osnovu, tvoøí a vybírá z nabídky vhodný 
nadpis, èlení text na odstavce 

· u�ívá rùzné druhy popisu 

· vypravuje s pou�itím plnovýznamových sloves 

· dodr�uje následnost dìje 

· pøedvede telefonický rozhovor v rùzných 
modelových situacích a zanechá vzkaz na 

záznamníku 

 

Mluvnice: 

- nauka o slovì, hlásková podoba slova, slova 
spisovná, nespisovná, citovì zabarvená 

- stavba slova � koøen, pøedpona, pøípona 

- pøedlo�ky a pøedpony 

- vyjmenovaná slova 

- slovní druhy 

- vzory podstatných jmen 

- infinitiv sloves, urèité slovesné tvary 

- slovesný zpùsob 

- stavba vìty 

- podmìt a pøísudek 

- shoda podmìtu s pøísudkem 

 

 

 

 

 

 

Sloh a psaní: 
- osnova, nadpis, èlenìní projevu 

- popis osoby, zvíøete, vìci, pracovního postupu 

- vypravování 
- formy spoleèenského styku 

 

 

 

OVO : 

 

ÈJL-5-2-01  

ÈJL-5-2-02 

ÈJL-5-2-03  

ÈJL-5-2-05  

ÈJL-5-2-06  

ÈJL-5-2-07  

ÈJL-5-2-08  

ÈJL-5-2-09  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÈJL-5-1-01  

ÈJL-5-1-02  

ÈJL-5-1-03 

ÈJL-5-1-05 

ÈJL-5-1-07 

ÈJL-5-1-08 

ÈJL-5-1-09  

ÈJL-5-1-10  

 

 

 

 

OSV � Rozvoj 

schopností poznávání 
OSV � Mezilidské 
vztahy 

OSV � Komunikace 

OSV � Kooperace a 

kompetice 

OSV � Kreativita 

OSV � Øe�ení problémù 
a rozhodovací 
dovednosti 

OSV � Hodnoty, 

postoje, praktická etika 

MeV � Stavba 

mediálních sdìlení 
MeV � Tvorba 

mediálních sdìlení 
MeV � Kritické ètení a 
vnímání mediálních 
sdìkení 
GV � Evropa a svìt nás 
zajímá 

EV � Ekosystémy 

EV � Lidské aktivity a 
problémy �ivotního 
prostøedí 
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PØEDMÌT: �ESKÝ JAZYK   ROÈNÍK: 4. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

· pí�e správnì adresu, dopis 

· rozli�uje podstatné a okrajové informace v textu 

· posuzuje úplnost èi neúplnost jednoduchého sdìlení 
 

 

�ák: 
· ète s porozumìním, správnì, plynule, se správnou 

intonací, dbá na barvu a sílu hlasu 

· ète potichu texty a reprodukuje jejich obsah svými 
slovy, dramatizuje texty, domý�lí pøíbìhy 

· recituje poezii 

· orientuje se v základních literárních pojmech 

· odli�uje ver�e od prózy 

· vyjadøuje své pocity z èetby, poslechu, divadelního 
èi filmového pøedstavení 

· vyhledává informace v uèebnicích a encyklopediích 

· v�ímá si rozdílù mezi literaturou krásnou a nauènou  

· rozli�uje rùzné typy umìleckých a neumìleckých 
textù 

· orientuje se v knihovnì 

 

 

 

 

 

 

�tení a literární výchova: 
- rozvoj ètenáøských dovedností 
- tiché ètení s porozumìním 

- tvoøivá práce s literárním textem 

- poezie � lyrika, epika, rytmus, próza � pohádka, 
povídka, povìst, bajka 

- nauèná literatura � encyklopedie 

- práce s dìtskou knihou -  autor, ilustrátor, dìj, 
hlavní a vedlej�í postavy 

- divadelní pøedstavení, herec, re�isér 
- exkurze do knihovny, ètenáøské besedy 

 

OVO : 

 

 

ÈJL-5-1-01 

ÈJL-5-1-04 

 

ÈJL-5-3-01  

ÈJL-5-3-02  

ÈJL-5-3-03  

ÈJL-5-3-04  
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PØEDMÌT: �ESKÝ JAZYK   ROÈNÍK: 5. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

�ák: 
· pou�ívá jazyk jako nástroj k ústnímu i písemnému 

dorozumívání 
· u�ívá prùbì�nì spisovnou výslovnost 
· urèuje koøen, pøedponu, pøíponu, vyznaèuje 

slovotvorné základy, odvozuje pøíponami a 
pøedponami, dodr�uje pravopis � u�ívá správné 
koncovky 

· doplòuje pøedpony podle smyslu 

· odùvodòuje pravopis s pøihlédnutím ke tvoøení slov, 
osvojuje si pravopis souhláskových skupin, 

zdvojených souhlásek a jejich spisovnou výslovnost 
· osvojuje si základní význam pøedpon s-, z-, vz- 

· pí�e správnì pøedlo�ky s, z 

· rozli�uje skupiny bì � bje, vì � vje, mì � mnì a 
zdùvodòuje jejich pravopis 

· vyu�ívá znalost vyjmenovaných slov v praktických 
cvièeních 

· rozli�uje a urèuje slovní druhy 

· skloòuje podstatná jména a urèuje jejich mluvnické 
kategorie 

· rozli�uje druhy pøídavných jmen 

· urèuje mluvnické kategorie sloves (osoba, èas, 
zpùsob)   

· pou�ívá správné tvary podmiòovacího zpùsobu 

· nahrazuje podstatná a pøídavná jména zájmeny, 
seznamuje se s jejich druhy 

· urèuje zájmena osobní 
· rozli�uje èíslovky v textu, seznamuje se s jejich druhy 

· skloòuje èíslovky základní 
· urèuje základní vìtné èleny 

 

 

Mluvnice: 

- mateøský jazyk � prostøedek dorozumívání 
- stavba slova � odvozování slov pøedponami, 

pøíponami, slovotvorný základ, koøen, pøíbuzná 
slova 

- souhláskové skupiny na styku pøedpony nebo 
pøípony a koøene 

- pøídavná jména odvozená od jmen zakonèených na 
�s/-ský, -�tí 

- zdvojené souhlásky 

- pøedpony s-, z-, vz- 

- pøedlo�ky s, z 

- skupiny bì-bje, vì-vje, pì, mì-mnì 

- dìlení slov na konci øádku 

- pravopis i/y po obojetných souhláskách (mimo 
koncovku) 

- tvarosloví � slovní druhy 

- mluvnické kategorie podstatných jmen 

- druhy pøídavných jmen 

- slovesa � mluvnické kategorie 

- podmiòovací zpùsob 

- zájmena � jejich druhy 

- zájmena osobní 
- èíslovky � jejich druhy 

- skladba � základní vìtné èleny 

- podmìt vyjádøený, nevyjádøený, nìkolikanásobný 

- pøísudek slovesný 

- shoda pøísudku s podmìtem 

- vìta jednoduchá a souvìtí 
- øeè pøímá a nepøímá 

 

OVO : 

 

ÈJL-5-2-01 

ÈJL-5-2-02 

ÈJL-5-2-03  

ÈJL-5-2-04  

ÈJL-5-2-05  

ÈJL-5-2-06  

ÈJL-5-2-07  

ÈJL-5-2-08  

ÈJL-5-2-09  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV � Rozvoj 

schopností poznávání 
OSV � Mezilidské 
vztahy  

OSV � Komunikace 

OSV � Kooperace a 

kompetice 

OSV � Sebepoznání a 
sebepojetí 
OSV- Kreativita  

OSV � Poznávání lidí 
OSV � Øe�ení problémù 
a rozhodovací 
dovednosti 

OSV � Hodnoty, 

postoje, praktická etika 

MuV � Multikulturalita 

MeV � Kritické ètení a 
vnímání mediálního 
sdìlení 
MeV- Práce 
v realizaèním týmu 

GV � Evropa a svìt nás 
zajímá  
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PØEDMÌT: �ESKÝ JAZYK   ROÈNÍK: 5. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

 

�ák 

· u�ívá ve vìtách podmìtu vyjádøeného, 
nevyjádøeného, nìkolikanásobného, pøísudku 
slovesného a vyhledává je v textu 

· uvìdomìle a pravopisnì správnì pou�ívá shodu 
pøísudku s podmìtem 

· urèuje vìty jednoduché, spojuje vìty v souvìtí 
· doplní èárku do zadaného textu (oslovení, 

nìkolikanásobný vìtný èlen) 
 

 

 

· sestavuje osnovu textù 

· doká�e uplatnit základní stylistická a kompozièní 
pravidla pøi vypravování 

· popí�e pøedmìt, osobu, pracovní postup 

· sestaví a napí�e správnì dopis, zprávu, oznámení, 
pozvánku 

· pou�ívá tiskopisy a doká�e je vyplnit 
· kultivovanì se vyjadøuje v bì�ných komunikaèních 

situacích, volí vhodné verbální i nonverbální 
prostøedky øeèi 

· rozpozná manipulativní komunikaci v reklamì 

· pí�e správnì po stránce obsahové i formální 
jednoduché komunikaèní �ánry 

· vede správnì dialog 

· posuzuje formální i obsahovou správnost a úplnost 
jednoduchého sdìlení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sloh a psaní: 
- reprodukce jednoduchých textù 

- vypravování 
- popis 

- dopis, zpráva, pozvánka, reklama 

- formy spoleèenského styku 

- vyplòování tiskopisù   
- osnova 

 

 

 

OVO : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÈJL-5-1-01  

ÈJL-5-1-02 

ÈJL-5-1-03  

ÈJL-5-1-04  

ÈJL-5-1-05  

ÈJL-5-1-06  

ÈJL-5-1-07  

ÈJL-5-1-08  

ÈJL-5-1-09  

ÈJL-5-1-10  
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PØEDMÌT: �ESKÝ JAZYK   ROÈNÍK: 5. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

 

�ák: 
· ète s porozumìním nahlas i potichu pøimìøenì nároèné 

texty 

· vyjadøuje své pocity z èetby 

· rozumí pøimìøenì slo�itému sdìlení, zapamatuje si jeho 
smysl, reprodukuje jeho text, rozli�uje podstatné od 
ménì podstatného, vyhledá v textu odpovìï na danou 
otázku 

· prezentuje své postoje k pøeètenému textu, divadlu, 
filmu 

· pracuje tvoøivì s textem, vymý�lí texty 

· recituje poezii, vyhledává a vymý�lí rýmy 

· dramatizuje pohádky, povídky 

· ète procítìnì s prvky umìleckého pøednesu k tomu 

vhodné texty 

· odli�uje vyprávìní literární od faktického 

· orientuje se v nabídce dìtské literatury, zaujímá postoj 
k literárním postavám, pozná zámìr autora a hlavní 
my�lenku, porovnává ilustrace rùzných výtvarníkù 

· pou�ívá elementární literární pojmy 

· vyhledává informace v nauèné literatuøe 

· orientuje se v odborných textech vèetnì tabulek a 
grafù, vyu�ívá rùzných zdrojù informací (slovníky, 
encyklopedie, katalogy) 

· zaznamenává si podstatné informace a zajímavé 
my�lenky 

 

 

�tení a literární výchova: 
- výrazné hlasité ètení umìleckých i nauèných textù 

- ètení s prvky umìleckého pøednesu 

- recitace, dramatizace 

- ver�, rým, sloka 

- reprodukce textu 

- poezie � lyrika, epika, pøená�ení významu, 
pøirovnání, básnický pøívlastek, personifikace 

- próza � èas a prostøedí dìje, hlavní a vedlej�í 
postavy, øeè autora, øeè postav 

- zápis textu, tvorba vlastních textù 

- besedy o knihách, divadle, filmu 

- základy literatury 

- práce s rùznými druhy textù vèetnì odborné 
literatury 

 

OVO : 

 

ÈJL-5-3-01  

ÈJL-5-3-02  

ÈJL-5-3-03  

ÈJL-5-3-04  
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Vzd�lávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 
Vzd�lávací obor: Cizí jazyk 

 
5.1.2.1   Charakteristika vyu�ovacího p�edm�tu 
 
5.1.2.1.1  Obsahové, �asové a organiza�ní vymezení 
 
      Vyu�ovací p�edm�t anglický jazyk se vyu�uje ve 3. až 5. ro�níku a má �asovou dotaci 3 
hodiny týdn�. Je jediným prvním cizím jazykem, kterému se žáci u nás u�í. Žáci jsou 
rozd�leni do skupin v závislosti na jejich celkovém po�tu v ro�níku. Výuka probíhá ve t�íd�, 
využívají se rozmanité u�ební pom�cky (u�ební texty, pracovní sešity, audio – vizuální 
technika, slovníky, obrazový materiál, hry aj.). 
 
      D�raz je od po�átku kladen na probuzení zájmu o studium cizího jazyka a vytvo�ení 
pozitivního vztahu k p�edm�tu. D�ležité je osvojení zvukové podoby jazyka a zvládnutí 
vztahu mezi jeho zvukovou a grafickou stránkou. Komunika�ním schopnostem žák� je 
pod�ízena výuka pravopisu. Ta je omezena na nezbytné minimum, slovní zásoba je volena 
p�edevším na základ� frekvence a zájmu d�tí mladšího v�ku. 
 
      Žáci se seznamují s reáliemi anglicky mluvících zemí, jsou vedeni k pochopení odlišných 
jazykových kultur, k toleranci a komunikaci s nimi. 
   

Práce ve výuce sm��uje k tomu, aby žáci byli schopni samostatn� se dorozum�t 
s cizincem v b�žných situacích, porozum�t �tenému i psanému textu a zvládnout techniku 
�tení a psaní v angli�tin�. 
 

Do vyu�ovacího p�edm�tu Anglický jazyk jsou za�len�na tato pr��ezová témata: Výchova 
k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova. 

 
 

 
5.1.2.1.2  Výchovné a vzd�lávací strategie 
 
Kompetence k u�ení 

U�itel 
• klade d�raz na pozitivní motivaci žák� pro výuku cizího jazyka 
• využívá pro efektivní výuku vhodné metody a prost�edky 
• volí takové postupy, ze kterých je žákovi z�ejmé, že u�ení je celoživotní záležitostí a 

úzce souvisí s každodenním životem 
• zam��uje se na využitelnost u�iva v praktickém život� 

 
• podn�cuje žáky k sebehodnocení a k posuzování vlastních pokrok� 
• vytvá�í prostor pro práci s chybou tak, aby žák dokázal chybu p�ijmout, pou�it se z ní 

a p�itom aby ho neodradila od další práce 
 

5.1.2  Anglický jazyk  
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Kompetence k �ešení problém� 
U�itel 

• navozuje problémové situace tak, aby žák byl schopen problém rozpoznat, pochopit a 
na základ� svých znalostí a zkušeností vy�ešit 

• vede žáky k tomu, aby se nedali odradit p�ípadným nezdarem 
• u�í žáky, aby osv�d�ené postupy používali p�i �ešení obdobných situací (nap�. 

v gramatickém u�ivu) 
 
 
Kompetence komunikativní 
U�itel 
 

• p�ipravuje žáky na to, aby rozum�li r�zným typ�m text� a záznam� a postupn� se je 
u�ili správn� interpretovat a p�im��en� na n� reagovat 

• sm��uje výuku k tomu, aby byli žáci schopni vést rozhovor i souvisle hovo�it o 
b�žných tématech z jejich každodenního života 

• p�ipravuje žáky na to, aby dokázali písemn� gramaticky správn� formulovat b�žné 
sd�lení 

• vede žáky ke kultivovanému písemnému projevu 
• seznamuje žáky se základními reáliemi anglicky mluvících zemí 
• posiluje u žák� všeobecný kulturní p�ehled, formování postoj� vedoucích k toleranci, 

respektu a úct� ke kulturním hodnotám jiných národ� 
• vede žáky k využívání rozmanitých zdroj� informací 
• u�í žáky prezentovat hotovou práci, dbát na obsahovou i formální úrove� 

 
Kompetence sociální a personální 

U�itel 
 

• nabízí žák�m krom� spole�né a samostatné práce také práci ve dvojicích nebo 
skupinách, p�i�emž vytvá�í podmínky pro st�ídání rolí p�i �innostech tak, aby 
podporoval pocit úsp�šnosti u žák� jinde selhávajících 

• svým chováním i vyjad�ováním dbá na vytvá�ení p�átelské a nápomocné atmosféry p�i 
práci, ochotn� nabízí a poskytuje pomoc 

• posiluje u žák� sebed�v�ru, klade d�raz na pozitivní hodnocení 
 
 
Kompetence ob�anské 

U�itel 
 

• citliv� p�ihlíží k v�kovým, intelektuálním, sociálním, etnickým a jiným zvláštnostem 
žák� 

• vede žáky k tomu, aby respektovali p�esv�d�ení a názory ostatních lidí 
• seznamuje žáky s kulturním a historickým d�dictvím anglicky mluvících zemí 

 
• nabízí žák�m možnost mimoškolních aktivit (olympiáda z jazyka aj.) 
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Kompetence pracovní 
U�itel 
 

• vysv�tluje žák�m smysl a cíl jejich práce 
• d�sledn� vyžaduje dodržování p�edem dohodnutých pravidel, vede žáky 

k odpov�dnosti za jejich práci a chování 
• p�stuje u žák� základní pracovní návyky 
• trvá na tom, aby žáci dodržovali �asový rozvrh práce a ukon�ili zadanou práci 

v termínu 
• klade d�raz na kvalitu práce, nikoliv na její kvantitu 
• umož�uje žák�m rozvinout jejich vlastní iniciativu, poskytuje dostatek prostoru pro 

samostatnou práci 
• povzbuzuje žáky p�i p�ekonávání obtíží a chyb 
• nabízí žák�m vhodné nám�ty k domácí p�íprav�, dbá na pln�ní domácích úkol� 

 
 
5.1.2.1.3  O�ekávané výstupy oboru  (OVO) v RVP ZV 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�E�OVÉ DOVEDNOSTI 
O�ekávané výstupy – 1. období 
žák 
CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokyn�m a otázkám u�itele, které jsou sd�lovány 

pomalu a s pe�livou výslovností, a reaguje na n� verbáln� i neverbáln�  
CJ-5-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v pr�b�hu výuky 

setkal 
CJ-5-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici 

vizuální oporu   
CJ-5-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen 

pomalu, z�eteln� a s pe�livou výslovností, pokud má k dispozici vizuální 
oporu  

CJ-5-1-05 p�i�adí mluvenou a psanou podobu téhož slova �i slovního spojení 
CJ-5-1-06 píše slova a krátké v�ty na základ� textové a vizuální p�edlohy  
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�E�OVÉ DOVEDNOSTI 
O�ekávané výstupy – 1. období 
 
Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení:  
žák  
CJ-3-1-01p je seznámen se zvukovou podobou cizího jazyka  

O�ekávané výstupy – 2. období 
 
POSLECH S POROZUM�NÍM 
žák 
CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokyn�m a otázkám u�itele, které jsou sd�lovány 

pomalu a s pe�livou výslovností 
CJ-5-1-02 rozumí slov�m a jednoduchým v�tám, pokud jsou pronášeny pomalu a 

z�eteln� a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu  

CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a 
z�eteln� a má k dispozici vizuální oporu 

 
MLUVENÍ 
žák 
CJ-5-2-01 zapojí se do jednoduchých rozhovor� 
CJ-5-2-02 sd�lí jednoduchým zp�sobem základní informace týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy, volného �asu a dalších osvojovaných témat 
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 

volného �asu a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá  
 
�TENÍ S POROZUM�NÍM 
žák 
CJ-5-3-01 vyhledá pot�ebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje 

k osvojovaným témat�m  
CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým text�m z b�žného života, zejména pokud má 

k dispozici vizuální oporu 
 
PSANÍ 
žák 
CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých v�t a slovních spojení o sob�, 

rodin�, �innostech a událostech z oblasti svých zájm� a každodenního 
života 

CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje do formulá�e 
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5.1.2.2   Vzd�lávací obsah vyu�ovacího p�edm�tu 
 
 
 
 
 

O�ekávané výstupy – 2. období 
 
POSLECH S POROZUM�NÍM 
 
Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení:  
žák  
CJ-5-1-01p rozumí jednoduchým pokyn�m u�itele, které jsou sd�lovány pomalu a s 
pe�livou výslovností  
CJ-5-1-02p rozumí slov�m a frázím, se kterými se v rámci tematických okruh� opakovan� 
setkal (zejména má-li k dispozici vizuální oporu)  
- rozumí výraz�m pro pozdrav a pod�kování  
 
MLUVENÍ 
 
Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení:  
žák  
CJ-5-2-01p pozdraví a pod�kuje  
CJ-5-2-02p sd�lí své jméno a v�k  
CJ-5-2-03p vyjád�í souhlas �i nesouhlas, reaguje na jednoduché otázky (zejména pokud 
má k dispozici vizuální oporu)  
 
�TENÍ S POROZUM�NÍM 
 
Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení:  
žák  
CJ-5-3-02p rozumí slov�m, se kterými se v rámci tematických okruh� opakovan� setkal 
(zejména má-li k dispozici vizuální oporu)  
 
PSANÍ 
 
Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení:  
žák  
- je seznámen s grafickou podobou cizího jazyka  
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PØEDMÌT: ANGLICKÝ JAZYK   ROÈNÍK: 3. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

�ák: 
· rozumí jednoduchým pokynùm a otázkám bì�ným pøi 

výuce 

· pou�ívá jednoduché zdvoøilostní fráze pøi pozdravu a 
pøedstavování 

· pozdraví a rozlouèí se 

· pojmenuje a oznaèí barvami bì�né pøedmìty ve �kole 

· pojmenuje bì�né hraèky 

· øekne si v obchodì o bì�né ovoce a pamlsky 

· sdìlí, jaké ovoce má rád, a zeptá se na toté� kamaráda 

· sdìlí, které bì�né sportovní pøedmìty vlastní, a zeptá se 
na toté� kamaráda 

· pou�ívá èíslovky do 20 

· zeptá se na umístìní bì�ných pøedmìtù v místnosti a na 
stejnou otázku odpoví 

· popí�e v základních rysech blízké osoby  
· sdìlí jednoduchou vìtou, co má právì na sobì, a zeptá 

se na majitele konkrétního obleèení 
· oznaèí obleèení podle velikosti  
· pojmenuje èásti lidského tìla 

· rozumí pokynùm pøi bì�ném cvièení a sportování 
· zeptá se kamaráda, zda umí konkrétní, bì�ný sport a na 

stejnou otázku odpoví 

 

Slovní zásoba na témata 

- èíslovky 1�20  

- základní zdvoøilostní fráze 

- �kolní pomùcky a èinnosti 
- barvy 

- hraèky 

- ovoce 

- sportovní potøeby 

- nábytek 

- osoby 

- pøídavná jména popisující velikost, 
rozmìr a stáøí 

- obleèení 
- základní èásti lidského tìla 

Komunikaèní situace 

- uvítání a rozlouèení 
- pokyny pøi hrách 

- v obchodì s ovocem 

- dotazování na oblíbenost ovoce 

- dotazování na vlastnìní pøedmìtù 

- popis a charakteristika osob 

- dotazování se na majitele pøedmìtu 

- pokyny pøi výuce, bì�ných èinnostech 
a pøi hrách 

Jazykové struktury a gramatika 

- u�ití this a that pøi oznaèování vìcí 
- jednoduché otázky a odpovìdi s 

pou�itím sloves be, can, have got a 

pomocného slovesa do 

- vazba there is 

 

 

OVO:  
CJ-3-1-01 

CJ-3-1-02 

CJ-3-1-03 

CJ-3-1-04  

CJ-3-1-05 

CJ-3-1-06 

 

Výchova k my�lení 
v evropských a 

globálních 

souvislostech 

Multikulturní 
výchova 
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PØEDMÌT: ANGLICKÝ JAZYK   ROÈNÍK: 3. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

�ák: 
 

 

- rozkazovací zpùsob v bì�ných 
pokynech pøi hrách a sportu 

- jednoduché u�ití pøítomného èasu 
prùbìhového pøi popisu toho, co 
máme na sobì 

- pøedlo�ky in a on pøi popisu umístìní 
pøedmìtù 

Reálie 

- �kola v Anglii 
- známá místa v Londýnì 

- èas na jídlo ve Velké Británii 
- typická vesnice ve Velké Británii 
- uniformy �kolákù v Anglii 
- sportovní den na anglické �kole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO:  

CJ-3-1-01 

CJ-3-1-02 

CJ-3-1-03 

CJ-3-1-04  

CJ-3-1-05 

CJ-3-1-06 
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PØEDMÌT: ANGLICKÝ JAZYK   ROÈNÍK: 4. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

�ák: 
1. lekce 

· pojmenuje a zeptá se na bì�né pøedmìty a lidi 
kolem sebe 

· hláskuje v anglické abecedì slova, která zná 

· po�ádá kamaráda, aby hláskoval názvy bì�ných 
pøedmìtù 

· písemnì doplòuje jednoduchý text popisující dìtský 
èasopis 

 

2. lekce 

· pojmenuje pøíbuzenské vztahy k èlenùm své �ir�í 
rodiny 

· sdìlí, kolik má sourozencù 

· rozumí ètenému textu � rozhovoru pøi blahopøání k 
výroèí a pøedávání dárkù 

· poèítá do 100  

· porovná vìk dvou lidí 
· rozumí krátkému, ètenému rozhovoru o èlenech 

rodiny 

· v sly�eném textu rozli�í èíslovky 1-100 

· písemnì doplní ètený popis pøíbuzenských vztahù v 
rodinì 

 

3. lekce 

· pojmenuje bì�né potraviny 

· zeptá se na èas a na stejné otázky odpoví  
· zdvoøile po�ádá o jídlo 

· rozumí velmi jednoduchému popisu pøípravy jídla s 
vizuální oporou 

· rozumí ètenému, jednoduchému textu o bì�né 
snídani v anglických rodinách 

· rozumí ètenému popisu tradièních jídel ve Velké 
Británie 

 

 

Slovní zásoba na témata 

- anglická abeceda 

Komunikaèní situace 

- hledání nìèeho nebo nìkoho 

Jazykové struktury a gramatika 

- dotazy na pojmenování pøedmìtù v angliètinì  
 

 

 

Slovní zásoba na témata 

- èíslovky 20�100 

- èlenové �ir�í rodiny 

 

Komunikaèní situace 

- blahopøání a pøedání dárkù 

 

Jazykové struktury a gramatika 

- sloveso have got  ve 3. osobì jednotného èísla 

- pøivlastòovací zájmena his, her 

 

 

 

Slovní zásoba na témata 

- bì�né potraviny, ovoce a zelenina 

Komunikaèní situace 

- uvedení èasu (hodin) 
Jazykové struktury a gramatika 

- otázka a zápor v pøítomném èase 

plnovýznamových sloves ve 3. os. j.è. 
- zápor slovesa have got 

 

Reálie 

 

OVO:  
CJ-3-1-01 

CJ-3-1-02 

CJ-3-1-03 

CJ-3-1-04  

CJ-3-1-05 

CJ-3-1-06 

 

 

 

Výchova k my�lení 
v evropských a 

globálních 

souvislostech 

Multikulturní 
výchova 
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PØEDMÌT: ANGLICKÝ JAZYK   ROÈNÍK: 4. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

�ák: 
· v sly�eném textu rozli�í názvy bì�ných potravin 

· s textovou oporou písemnì uvede, co obvykle snídá 

 

 

4. lekce 

· pojmenuje bì�ná zvíøata v ZOO 

· zeptá se na vzhled zvíøat a jednoduchým zpùsobem 
odpoví 

· porovná lidi podle velikosti a vìku 

· rozumí ètenému popisu umístìní pøedmìtù a 
objektù 

· zeptá se a odpoví na umístìní pøedmìtù a objektù v 
prostoru 

· rozumí ètenému a sly�enému, jednoduchému 
popisu základních vlastností zvíøat 

· se slovní nápovìdou písemnì popí�e vybrané zvíøe 

 

 

5. lekce 

· pojmenuje bì�né obchody a dùle�ité budovy ve 
mìstì 

· zeptá se na poèet pøedmìtù 

· jednoduchým zpùsobem vyjádøí pou�ití dopravního 
prostøedku 

· jednoduchým zpùsobem popí�e cestu k 
dotazovanému místu 

· po�ádá o jízdenku na urèité místo 

· uvede cenu v britských pencích 

· s vizuální oporou rozumí ètenému, jednoduchému a 
krátkému textu o nìjakém místu nebo mìstu a 
�ivotì v nìm 

· se slovní nápovìdou jednoduchým zpùsobem 
písemnì popí�e místo svého bydli�tì 

 

- typická anglická jídla 

 

 

 

 

Slovní zásoba na témata 

- bì�ná zvíøata v ZOO 

- bì�né vlastnosti zvíøat 
Komunikaèní situace 

- jednoduchý popis vzhledu zvíøat 
- dotaz a odpovìï na umístìní  

Jazykové struktury a gramatika 

- stupòování pøídavných jmen 

- sta�ené formy slovesa be v kladu a v záporu 

Reálie 

- divoká zvíøata ve Velké Británii 
 

 

 

Slovní zásoba na témata 

- dùle�ité budovy a obchody ve mìstì 

Komunikaèní situace 

- zpùsoby dopravy 

Jazykové struktury a gramatika 

- vazba there is/ there are 

Reálie 

- dopravní prostøedky v Londýnì  
 

 

 

 

 

 

 

OVO:  

CJ-3-1-01 

CJ-3-1-02 

CJ-3-1-03 

CJ-3-1-04  

CJ-3-1-05 

CJ-3-1-06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchova k my�lení 
v evropských a 

globálních 

souvislostech 

Multikulturní 
výchova 
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PØEDMÌT: ANGLICKÝ JAZYK   ROÈNÍK: 4. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

�ák: 
6. lekce 

· pojmenuje bì�né volnoèasové aktivity a sdìlí, zda 
je má v oblibì nebo ne 

· zeptá se kamaráda, zda má v oblibì nìjakou 
volnoèasovou aktivitu a na obdobnou otázku 
odpoví 

· gramaticky správnì sdìlí, jaké volnoèasové aktivity 
dìlá v jednotlivých dnech v týdnu  

· s vizuální oporou porozumí sly�enému 
pojmenování TV programù 

· zeptá se kamaráda, jaké TV programy má v oblibì 

· rozumí údajùm na pøebalu knihy 

· rozumí èteným informacím v TV programu 

· se slovní oporou napí�e, kdy a jaké TV programy 
sleduje  

 

7. lekce 

· pojmenuje bì�ná povolání a nástroje s nimi spojené 

· rozumí ètenému jednoduchému popisu práce 
bì�ných profesí 

· s obrazovou oporou pojmenuje nìèí obvyklé a 
oblíbené èinnosti  

· rozumí ètenému jednoduchému popisu nìèích zálib 

· s obrazovou oporou rozumí sly�enému popisu 
povolání 

· vyhledá specifické informace v jednoduchém 
èteném popisu povolání  

· se slovní nápovìdou písemnì popí�e svùj nebo nìèí 
denní re�im 

· øe�í jednoduchý vìdomostní kvíz 

 

 

 

 

Slovní zásoba na témata 

- volnoèasové aktivity 

- dny v týdnu 

Komunikaèní situace 

- týdenní re�im 

Jazykové struktury a gramatika 

- otázka a krátká kladná / záporná odpovìï se 
slovesem like 

- pøedlo�ka se dny v týdnu 

Reálie 

- britské svátky 

 

 

 

 

 

Slovní zásoba na témata 

- bì�ná povolání a nástroje s nimi spojené 

Komunikaèní situace 

- popis èinnosti bì�ných povolání 
Jazykové struktury a gramatika 

- vyjádøení èasu 

Reálie 

- bì�ná povolání v Londýnì 

 

 

OVO: 

CJ-3-1-01 

CJ-3-1-02 

CJ-3-1-03 

CJ-3-1-04  

CJ-3-1-05 

CJ-3-1-06 
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PØEDMÌT: ANGLICKÝ JAZYK   ROÈNÍK: 4. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

�ák: 
8. lekce 

· pojmenuje aktuální poèasí bì�ného typu 

· zeptá se na poèasí 
· rozumí jednoduchému popisu lidí podle obleèení 
· zeptá se kamaráda na jeho aktuální èinnost a na 

stejnou otázku odpoví 
· porovná poèasí v rùzných mìstech  
· porozumí ètenému popisu mìsta podle poèasí 
· ète plynule s porozumìním jednoduchý text � 

pøíbìh spojený s pøírodou a poèasím 

· se slovní oporou napí�e krátký pøíbìh o výletì za 
nepøíznivého poèasí 

· s oporou pøeèteného textu � popisu outdoorových 
sportù � ústnì popí�e mo�nosti provozování ménì 
obvyklých sportù   

 

Roz�iøující uèivo:  
9. lekce 

· porozumí ètenému, jednoduchému prùvodci 
hradem 

· se slovní nápovìdou formuluje gramaticky správné 
vìty o minulých èinnostech a událostech 

· jednoduchým zpùsobem popí�e svùj sen 

· rozumí ètenému a se slovní oporou i sly�enému 
tvrzení a jednoduchému popisu minulých èinností a 
událostí 

· rozumí a správnì formuluje letopoèty 

· rozumí jednoduchému kvízu o vynálezech 

· s oporou pøeèteného textu jednoduchým zpùsobem 
popí�e významné osobnosti  

· se slovní oporou písemnì uvede svoje 
nejvýznamnìj�í události uplynulého �kolního roku 

 

 

Slovní zásoba na témata 

- bì�né typy poèasí 
Komunikaèní situace 

- dotazy na poèasí 
Jazykové struktury a gramatika 

- pøítomný èas prùbìhový 

Reálie 

- outdoorové sporty ve Velké Británii  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovní zásoba na témata 

- hrady a jejich obyvatelé 

Komunikaèní situace 

- dotazy na uplynulé èinnosti 
Jazykové struktury a gramatika 

- minulý èas � kladné, oznamovací vìty 

Reálie 

- významní panovníci v dìjinách Anglie 

 

OVO:  

CJ-3-1-01 

CJ-3-1-02 

CJ-3-1-03 

CJ-3-1-04  

CJ-3-1-05 

CJ-3-1-06 

 

 

Výchova k my�lení 
v evropských a 

globálních 

souvislostech 

Multikulturní 
výchova 
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PØEDMÌT: ANGLICKÝ JAZYK   ROÈNÍK: 5. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

�ák: 
1. lekce 

· pojmenuje a zeptá se na umístìní pøedmìtù a lidí 
kolem sebe 

· formuluje správnì, z které anglicky mluvící zemì 
nìkdo je 

· s porozumìním ète krátký text popisující místo a 
zpùsob ka�dodenního �ivota svého vrstevníka 

· v rozhovoru sdìlí a zeptá se na místo, kde �ije a jak 
tráví volný èas 

· ète s porozumìním kreslený pøíbìh na pokraèování 
 

 

 

 

 

2. lekce 

· pøevypráví pøeètený, krátký kreslený pøíbìh 

· s obrazovou oporou popí�e svá smyslová vnímání v 
dané situaci 

· postihne hlavní informace v sly�eném popisu 
èinností lidí  

· zeptá se kamaráda na jeho zpùsob vyu�ívání PC a 
na stejné otázky odpoví 

· popí�e svùj vyuèovací rozvrh ve �kole, zeptá se 
kamaráda na jeho rozvrh 

· postihne hlavní informace v krátkém èteném 
informativním textu o poèítaèích a o internetu 

· jednoduchým zpùsobem popí�e nìèí oblièej 
· jednoduchým zpùsobem popí�e pravidla 3D hry, 

kterou vytvoøil 
· ète s porozumìním kreslený pøíbìh na pokraèování 

 

 

 

 

Slovní zásoba na témata 

- místnosti v domì 

- anglicky mluvící zemì 

- slovesa k vyjádøení bì�ných èinností a stavù 

Komunikaèní situace 

- kde bydlíme a co bì�nì dìláme 

- moje rodina a ná� �ivotní styl 
Jazykové struktury a gramatika 

- vazba there is/ �there are� 

- otázka v pøítomném èase prostém pro 1. a 2. os. 
j.è. 

- 3. os. j. è. v pøítomném èase prostém 

 

 

 

Slovní zásoba na témata 

- slovesa smyslového vnímání 
- pøedmìty ve �kole 

- èas 

Komunikaèní situace 

- u�ití angliètiny 

- vyu�ívání PC 

- rozvrh hodin ve �kole 

Jazykové struktury a gramatika 

- sloveso �can� ve spojení se slovesy 
smyslového vnímání 

- pøedlo�ky s udáním èasu a data 

 

 

 

 

 

OVO:  

CJ-5-1-01 

CJ-5-1-02 

CJ-5-1-03 

CJ-5-2-01 

CJ-5-2-02 

CJ-5-2-03 

CJ-5-3-01 

CJ-5-3-02 

CJ-5-4-01 

CJ-5-4-02 

 

 

Výchova k my�lení 
v evropských a 

globálních 

souvislostech 

Multikulturní 
výchova 
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PØEDMÌT: ANGLICKÝ JAZYK   ROÈNÍK: 5. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

�ák: 
3. lekce 

· pojmenuje bì�né filmové pøí�ery 

· ète s porozumìním krátký dobrodru�ný pøíbìh a 
pøevypráví jeho základní dìjovou linii 

· s obrazovou oporou vypráví rodinnou pøíhodu z 
výletu 

· zeptá se a odpoví na podrobnosti místa a èasu 
pro�itého pøíbìhu 

· popí�e jednoduchým zpùsobem vzhled dinosaura 

· postihne hlavní informace èteného nauèného èlánku 
o dinosaurech 

· ète s porozumìním kreslený pøíbìh na pokraèování 
 

 

4. lekce 

· v sly�eném textu postihne názvy bì�ných sportù a 
her 

· zeptá se kamaráda na jeho sportovní záliby a na 
stejné otázky odpoví 

· napí�e statistickou zprávu o oblíbených sportech 
mezi spolu�áky ve tøídì 

· postihne hlavní body èteného novinového èlánku o 
�ivotní kariéøe sportovce 

· porovná charakter a vzhled lidí, zvíøat a vìcí kolem 
sebe 

· postihne hledané informace v sly�eném textu o 
sportovních výkonech 

· vyjmenuje základní pravidla bì�ných sportovních 
her 

· písemnì s obrazovou oporou popí�e a ústnì 
prezentuje �ivotní kariéru svého oblíbeného 
sportovce 

· ète s porozumìním kreslený pøíbìh na pokraèování 

Slovní zásoba na témata 

- pøídavná jména popisující vzhled 

- èásti dne 

- èásti tìla 

Komunikaèní situace 

- popis rodinného výletu 

- popis neobvyklého tvora a události 
spojené s jeho pøítomností 

Jazykové struktury a gramatika 

- sloveso have got v pøítomném èase, klad, 
zápor, otázka 

- plnovýznamová slovesa v pøítomném èase 
ve 3.os. j.è 

- zji��ovací otázky (�wh- questions�) 
 

 

Slovní zásoba na témata 

- bì�né sporty a sportovní hry 

- pøídavná jména popisující vzhled a kvalitu 

Komunikaèní situace 

- oblíbený sport a vztah k nìmu 

- psaní statistické zprávy  
Jazykové struktury a gramatika 

- pøítomný èas prostý v 3. os. j.è., klad, zápor, 
otázka 

- 2. stupeò pøídavných jmen 

Reálie 

populární sporty v anglicky mluvících zemích 

 

 

 

 

 

 

 

OVO:  

CJ-5-1-01 

CJ-5-1-02 

CJ-5-1-03 

CJ-5-2-01 

CJ-5-2-02 

CJ-5-2-03 

CJ-5-3-01 

CJ-5-3-02 

CJ-5-4-01 

CJ-5-4-02 

 

 

 

Výchova k my�lení 
v evropských a 

globálních 

souvislostech 

Multikulturní 
výchova 
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PØEDMÌT: ANGLICKÝ JAZYK   ROÈNÍK: 5. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

�ák: 
 

5. lekce 

· pøiøadí ètený a sly�ený popis pohybu zvíøat k 
správnému �ivoèichovi 

· zeptá se na pohybové schopnosti zvíøat a na stejné 
otázky odpoví 

· s obrazovou oporou rozumí hlavním bodùm 
èteného pøíbìhu o napadení èlovìka �ralokem 

· s obrazovou a slovní oporou porozumí sly�enému 
pøíbìhu o nehodì v ZOO 

· postihne hlavní informace krátkého nauèného textu 
o známých zvíøatech 

· pojmenuje rùzná �ivotní prostøedí bì�ných zvíøat 
· písemnì i ústnì prezentuje popis a �ivotní styl 

vybraného zvíøete 

· ète s porozumìním kreslený pøíbìh na pokraèování 
 

6. lekce 

· s obrazovou oporou postihne hlavní my�lenku 
jednoduchých ètených textù o zneèi��ování �ivotní 
prostøedí 

· v sly�eném textu postihne názvy jednotlivých 
mìsícù v roce 

· popí�e své pravidelné èinnosti bìhem roku 

· vyplní jednoduchý objednávkový formuláø 
· ète s porozumìním kreslený pøíbìh na pokraèování  
· se slovní a obrazovou oporou pøepí�e ètený pøíbìh 

 

 

 

 

 

 

 

Slovní zásoba na témata 

- bì�ná divoká zvíøata 

- bì�nì u�ívaná pøíslovce zpùsobu 

- pøídavná jména popisující vlastnosti 
Komunikaèní situace 

- dotazy na nej- vlastnosti a schopnosti zvíøat 
- vyprávìní pøíbìhu � nebezpeèné setkání se 

zvíøetem 

Jazykové struktury a gramatika 

- tvorba pøíslovcí zpùsobu 

- minulý èas pravidelných a nepravidelných sloves 

- 3. stupeò pøídavných jmen 

 

 

 

 

Slovní zásoba na témata 

- èinnostní slovesa 

- slovesa spojená s ochranou �ivotního prostøedí 
- mìsíce v roce 

- frekvenèní pøíslovce 

- sloveso must 

Komunikaèní situace 

- bì�né èinnosti k ochranì �ivotního prostøedí 
- popis místa 

Jazykové struktury a gramatika 

- minulý èas vybraných nepravidelných sloves 

- sloveso must, mustn´t 

 

 

 

OVO:  

CJ-5-1-01 

CJ-5-1-02 

CJ-5-1-03 

CJ-5-2-01 

CJ-5-2-02 

CJ-5-2-03 

CJ-5-3-01 

CJ-5-3-02 

CJ-5-4-01 

CJ-5-4-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchova k my�lení 
v evropských a 

globálních 

souvislostech 

Multikulturní 
výchova 
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PØEDMÌT: ANGLICKÝ JAZYK   ROÈNÍK: 5. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

Roz�iøující uèivo (lekce è. 7 a 8): 
 

�ák: 
 

7. lekce 

· pojmenuje bì�né vodní atrakce a emotivní pro�itky 
spojené s nimi 

· postihne hlavní body krátkého èteného textu o 
sbírkách svých vrstevníkù  

· pojmenuje bì�né hudební nástroje 

· písemnì a ústnì prezentuje informace o své 
oblíbené hudební skupinì  

· gramaticky správnì formuluje datum narození 
· napí�e krátký strukturovaný osobní dopis 

· ète s porozumìním kreslený pøíbìh na pokraèování 
 

 

 

 

8. lekce 

· rozumí èteným informacím o pøírodních 
zajímavostech  

· pojmenuje základní dopravní prostøedky a zpùsoby 
cestování 

· s obrazovou oporou postihne èasový sled událostí v 
èteném literárním pøíbìhu 

· vyjádøí svùj odhad na vývoj dìje daného pøíbìhu 
nebo události 

· formuluje správnì letopoèet a konání významné 
historické události 

· postihne hlavní body èteného informativního textu 
o pùvodu nìkterých známých potravin 

· pojmenuje svìtové strany a pøírodní útvary  
· vypráví fiktivní dobrodru�ný pøíbìh 

 

 

 

 

Slovní zásoba na témata 

- pøídavná jména vyjadøující emoce 

- hraèky pro star�í dìti (nástroje ke høe) 
- hudební nástroje 

 

Komunikaèní situace 

- popis své sbírky 

- dotazy/odpovìdi na oblíbenou hudební skupinu 

 

Jazykové struktury a gramatika 

- 2. a 3. stupeò pøídavných jmen 

- vyjádøení plánované budoucnosti (�going to�) 
- plnovýznamová slovesa � otázka a zápor v 

minulém èase 

 

 

Slovní zásoba na témata 

- velké èíslovky, letopoèty 

- dopravní prostøedky 

- slovesa spojená s výletem a dobrodru�stvím 

 

Komunikaèní situace 

- dotazy na poèasí 
Jazykové struktury a gramatika 

- 3. stupeò pøídavných jmen 

- minulý èas sloves v zji��ovacích otázkách 
(�wh- questions�) 

- vyjádøení plánované budoucnosti (�going to�) 
pro 3. os. j. è. 

 

 

 

 

OVO:  

CJ-5-1-01 

CJ-5-1-02 

CJ-5-1-03 

CJ-5-2-01 

CJ-5-2-02 

CJ-5-2-03 

CJ-5-3-01 

CJ-5-3-02 

CJ-5-4-01 

CJ-5-4-02 

 

 

 

 

 

Výchova k my�lení 
v evropských a 

globálních 
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PØEDMÌT: ANGLICKÝ JAZYK   ROÈNÍK: 5. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

 

· formou deníku popí�e svùj nìkolikadenní 
prázdninový výlet 

· se slovní oporou písemnì popí�e dìj filmového 
pøíbìhu 

· ète s porozumìním kreslený pøíbìh na pokraèování   

  

OVO:  

CJ-5-1-01 

CJ-5-1-02 

CJ-5-1-03 

CJ-5-2-01 

CJ-5-2-02 

CJ-5-2-03 

CJ-5-3-01 

CJ-5-3-02 

CJ-5-4-01 

CJ-5-4-02 

 

 

 

Výchova k my�lení 
v evropských a 

globálních 

souvislostech 

Multikulturní 
výchova 
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Vzd�lávací oblast: Matematika a její aplikace 
Vzd�lávací obor: Matematika a její aplikace 

 
5.1.3.1   Charakteristika vyu�ovacího p�edm�tu 
 
5.1.3.1.1  Obsahové, �asové a organiza�ní vymezení 
 
 
Vyu�ovací p�edm�t Matematika má �asovou dotaci v 1. ro�níku 4 hodiny týdn�, v 2., 3., 4., a 
5. ro�níku 5 hodin týdn�. Výuka probíhá ve t�ídách. 
Matematika poskytuje žák�m v�domosti a dovednosti pot�ebné pro orientaci  v praktickém 
život�. Rozvíjí intelektuální schopnosti žák�, jejich pam��, p�edstavivost, tvo�ivost, abstraktní 
myšlení, schopnost logického úsudku. Sou�asn� p�ispívá k vytvá�ení  ur�itých rys� osobnosti 
jako je vytrvalost, pracovitost, kriti�nost. Poznatky a dovednosti získané v matematice jsou 
p�edpokladem k poznávání p�írodov�dných obor�, techniky a využití po�íta��. Vzd�lávací 
oblast Matematika a její aplikace je v základním vzd�lávání založena p�edevším na aktivních 
�innostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky 
v reálných situacích. 
 
Vzd�lávací obsah vzd�lávacího oboru Matematika a její aplikace je rozd�len na 1. stupni na 
tyto �ty�i tematické okruhy: 
 
�íslo a po�etní operace -  V tomto tematickém okruhu si žáci osvojují aritmetické 
operace,obor p�irozených �ísel, zápis �ísla v desítkové soustav�, �íselnou osu, násobilku, 
vlastnosti po�etních operací s p�irozenými �ísly, písemné algoritmy po�etních operací. 
 
Závislost, vztahy a práce s daty – V tomto tematickém okruhu si žáci osvojují závislosti a 
jejich vlastnosti, seznamují se s diagramy, grafy, tabulkami. 
 
Geometrie v rovin� a v prostoru – Žáci poznávají základní útvary v rovin� – lomená �ára, 
p�ímka, polop�ímka, úse�ka, �tverec, kružnice, obdélník, trojúhelník, kruh, �ty�úhelník, 
mnohoúhelník. Základní útvary v prostoru – kvádr, krychle, jehlan, koule, kužel, válec, délka 
úse�ky, jednotky délky a jejich p�evody, obvod a obsah obrazce, vzájemná poloha dvou 
p�ímek v rovin�, osov� soum�rné útvary. 
 
Nestandardní aplika�ní úlohy a problémy – žáci �eší jednoduché praktické slovní úlohy a  
problémy, �eší �íselné a obrázkové �ady, magické �tverce… 
 
 
Do vyu�ovacího p�edm�tu Matematika jsou za�len�na tato pr��ezová témata – Osobnostní a 
sociální výchova, Výchova demokratického ob�ana. 
 
 
 

5.1.3   Matematika  
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5.1.3.1.2  Výchovné a vzd�lávací strategie 
 
Kompetence k u�ení 
U�itel 

• nabízí r�zné možnosti a zp�soby u�ení vzhledem ke znalostem a schopnostem žák� 
• za�azuje takové metody, aby žáci pracovali co nejvíce samostatn� 
• umož�uje prezentovat výsledky práce žák�, zhodnotit si práci navzájem 
• snaží se, aby každý žák pochopil, že se u�í pro sebe a pro sv�j život 
• klade d�raz na pozitivní motivaci žáka 

 
 
Kompetence k �ešení problém� 
U�itel 

• nabídne možnost zú�astnit se �ešení problémových situací samostatn� i ve skupin� 
• umožní žák�m sdílet zkušenosti (u�it se na chybách druhých) 
• povzbuzuje žáky p�i p�ekonávání potíží, problému, chyb a d�sledn� požaduje 

dokon�ení práce¨ 
• rozvíjí mechanickou pam�� žák� procvi�ováním vhodných algoritm� 
• nabízí žák�m k �ešení problémové úlohy, aby tak napomáhal rozvoji logického 

myšlení 
• vede žáky ke kultivovanému projevu v geometrii a d�sledn� vyžaduje dodržování 

estetické úrovn� v písemných pracích (nap�. v sešitech) 
• �astým používáním názorných pom�cek (modely, nákresy, grafy…) rozvíjí u žák� 

p�edstavivost 
• umožní žák�m rozvinout jejich vlastní iniciativu 
• nepostihuje chybná rozhodnutí v problémové výuce 
• vede žáky k hodnocení ostatních a k sebehodnocení 
• zam��uje se na využitelnost u�iva v praktickém život� 

 
 
Kompetence komunikativní 
U�itel 

• poskytuje žák�m prostor k vyjád�ení, diskusi 
• vede žáky ke �tení s porozum�ním na práci s textem a chybou 
• užívá modelové situace z reálného života 

 
 
Kompetence sociální a personální 

U�itel 
• umož�uje žák�m pracovat ve skupinách 
• klade d�raz na prezentaci a zhodnocení práce skupiny 
• vytvá�í podmínky pro st�ídání rolí ve skupinách 
• hodnotí práci skupiny 
• jasn� formuluje zadaný úkol 
• p�átelským p�ístupem povzbuzuje i mén� aktivní žáky 
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• nevhodným verbálním projevem neupozor�uje na žákovi nedostatky, ale naopak 

podporuje to, v �em vyniká 
 

Kompetence ob�anská 
U�itel 

• pou�uje žáky o pravidlech slušného chování 
 
 
 
Kompetence pracovní 

U�itel 
• seznamuje žáky s r�znými pracovními postupy 
• podporuje �innostní u�ení 
• podn�cuje žáky k hledání vícero �ešení 
• podporuje pocit úsp�šnosti, všímá si ho a vyzdvihuje 
• dává žák�m prostor k samostatné práci 
• p�stuje u žák� základní pracovní návyky – pe�livost, výdrž, trp�livost, systemati�nost, 

zodpov�dnost 
 
 
 
 
5.1.3.1.3  O�ekávané výstupy oboru  (OVO) v RVP ZV 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�ÍSLO A PO�ETNÍ OPERACE 
O�ekávané výstupy – 1. období 
žák 
M-3-1-01 používá p�irozená �ísla k modelování reálných situací, po�ítá p�edm�ty v 

daném souboru, vytvá�í soubory s daným po�tem prvk�  
M-3-1-02 �te, zapisuje a porovnává p�irozená �ísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah 

rovnosti a nerovnosti 
M-3-1-03 užívá lineární uspo�ádání; zobrazí �íslo na �íselné ose 
M-3-1-04 provádí zpam�ti jednoduché po�etní operace s p�irozenými �ísly 
M-3-1-05 �eší a tvo�í úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené po�etní operace 
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 �ÍSLO A PO�ETNÍ OPERACE 
O�ekávané výstupy – 1. období 
 
Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení:  
žák  
M-3-1-01p porovnává množství a vytvá�í soubory prvk� podle daných kritérií v oboru do 
20  
M-3-1-02p �te, píše a používá �íslice v oboru do 20, numerace do 100  
M-3-1-02p zná matematické operátory + , − , = , < , > a umí je zapsat  
M-3-1-04p s�ítá a od�ítá s užitím názoru v oboru do 20  
M-3-1-05p �eší jednoduché slovní úlohy na s�ítání a od�ítání v oboru do 20  
umí rozklad �ísel v oboru do 20  

�ÍSLO A PO�ETNÍ OPERACE 
O�ekávané výstupy – 2. období 
žák 
M-5-1-01 využívá p�i pam�tném i písemném po�ítání komutativnost a asociativnost 

s�ítání a násobení 
M-5-1-02 provádí písemné po�etní operace v oboru p�irozených �ísel 
M-5-1-03 zaokrouhluje p�irozená �ísla, provádí odhady a kontroluje výsledky 

po�etních operací v oboru p�irozených �ísel 
M-5-1-04 �eší a tvo�í úlohy, ve kterých aplikuje osvojené po�etní operace v celém 

oboru p�irozených �ísel 
M-5-1-05 modeluje a ur�í �ást celku, používá zápis ve form� zlomku 
M-5-1-06 porovná, s�ítá a od�ítá zlomky se stejným jmenovatelem v oboru kladných 

�ísel 
M-5-1-07 p�e�te zápis desetinného �ísla a vyzna�í na �íselné ose desetinné �íslo dané 

hodnoty 
M-5-1-08 porozumí významu znaku „-„ pro zápis celého záporného �ísla a toto �íslo 

vyzna�í na �íselné ose 
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�ÍSLO A PO�ETNÍ OPERACE 
O�ekávané výstupy – 2. období 
 
Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení:  
žák  
M-5-1-02p �te, píše a porovnává �ísla v oboru do 100 i na �íselné ose, numerace do 1000  
M-5-1-02p s�ítá a od�ítá zpam�ti i písemn� dvouciferná �ísla  
M-5-1-02p zvládne s názorem �ady násobk� �ísel 2 až 10 do 100  
M-5-1-03p zaokrouhluje �ísla na desítky i na stovky s využitím ve slovních úlohách  
M-5-1-03p tvo�í a zapisuje p�íklady na násobení a d�lení v oboru do 100  
M-5-1-04p zapíše a �eší jednoduché slovní úlohy  
M-5-1-04p rozeznává sudá a lichá �ísla  
- používá kalkulátor  

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 
O�ekávané výstupy – 2. období 
žák 
M-5-2-01 vyhledává, sbírá a t�ídí data 
M-5-2-02 �te a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy 
 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 
O�ekávané výstupy – 1. období 
 
Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení:  
žák  
M-3-2-02p modeluje jednoduché situace podle pokyn� a s využitím pom�cek  
M-3-2-03p dopl�uje jednoduché tabulky, schémata a posloupnosti �ísel v oboru do 20  
- zvládá orientaci v prostoru a používá výrazy vpravo, vlevo, pod, nad, p�ed, za, naho�e, 
dole, vp�edu, vzadu  
- uplat�uje matematické znalosti p�i manipulaci s drobnými mincemi  

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 
O�ekávané výstupy – 1. období 
žák 
M-3-2-01 orientuje se v �ase, provádí jednoduché p�evody jednotek �asu 
M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického života 
M-3-2-03 dopl�uje tabulky, schémata, posloupnosti �ísel 
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GEOMETRIE V ROVIN� A V PROSTORU 
O�ekávané výstupy – 1. období 
 
Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení:  
žák  
M-3-3-01p pozná a pojmenuje základní geometrické tvary a umí je graficky znázornit  
M-3-3-01p rozezná p�ímku a úse�ku, narýsuje je a ví, jak se ozna�ují  
M-3-3-02p používá pravítko   

GEOMETRIE V ROVIN� A V PROSTORU 
O�ekávané výstupy – 2. období 
žák 
M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (�tverec, obdélník, trojúhelník a 

kružnici); užívá jednoduché konstrukce 
M-5-3-02 s�ítá a od�ítá graficky úse�ky; ur�í délku lomené �áry, obvod 

mnohoúhelníku se�tením délek jeho stran 
M-5-3-03 sestrojí rovnob�žky a kolmice 
M-5-3-04 ur�í obsah obrazce pomocí �tvercové sít� a užívá základní jednotky obsahu 
M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve �tvercové síti jednoduché osov� soum�rné útvary a 

ur�í osu soum�rnosti útvaru p�ekládáním papíru 
 

 ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 
O�ekávané výstupy – 2. období 
 
Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení:  
žák  
M-5-2-01p vyhledá a rozt�ídí jednoduchá data (údaje, pojmy apod.) podle návodu  
M-5-2-02p orientuje se a �te v jednoduché tabulce  
- ur�í �as s p�esností na �tvrthodiny, p�evádí jednotky �asu v b�žných situacích  
- provádí jednoduché p�evody jednotek délky, hmotnosti a �asu  
- uplat�uje matematické znalosti p�i manipulaci s pen�zi  

GEOMETRIE V ROVIN� A V PROSTORU 
O�ekávané výstupy – 1. období 
žák 
M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a 

jednoduchá t�lesa; nachází v realit� jejich reprezentaci 
M-3-3-02 porovnává velikost útvar�, m��í a odhaduje délku úse�ky 
M-3-3-03 rozezná a modeluje jednoduché soum�rné útvary v rovin� 
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5.1.3.2   Vzd�lávací obsah vyu�ovacího p�edm�tu 
 
 
 
 
 

NESTANDARDNÍ APLIKA�NÍ ÚLOHY A PROBLÉMY 
O�ekávané výstupy – 2. období 
 
Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení:  
žák  
M-5-4-01p �eší jednoduché praktické slovní úlohy, jejichž �ešení nemusí být závislé na 
matematických postupech  
 

GEOMETRIE V ROVIN� A V PROSTORU 
O�ekávané výstupy – 2. období 
 
Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení:  
žák  
M-5-3-01p znázorní, narýsuje a ozna�í základní rovinné útvary  
M-5-3-02p m��í a porovnává délku úse�ky  
M-5-3-02p vypo�ítá obvod mnohoúhelníku se�tením délek jeho stran  
M-5-3-03 sestrojí rovnob�žky a kolmice  
M-5-3-05p ur�í osu soum�rnosti p�ekládáním papíru  
- pozná základní t�lesa  

NESTANDARDNÍ APLIKA�NÍ ÚLOHY A PROBLÉMY 
O�ekávané výstupy – 2. období 
žák 
M-5-4-01 �eší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž �ešení je do 

zna�né míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské 
matematiky 
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PØEDMÌT: MATEMATIKA   ROÈNÍK: 1. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 
 

�ák: 
· Ète a zapí�e èísla 0-20 

· doplní chybìjící èísla v øadì 

· podle obrázku rozhodne o vztahu více, ménì, rovno 

· spoèítá prvky daného souboru do 20 (vèetnì) 
· vytvoøí skupinu s daným poètem prvkù 

· sèítá a odèítá v oboru 0-10, 10-20 

· øe�í slovní úlohy s porovnáváním èísel 
· øe�í a tvoøí slovní úlohy se sèítáním a odèítáním v 

oboru 0-20 bez pøechodu desítky 

· øe�í slovní úlohy vedoucí ke vztahu: o � více (ménì) 
v oboru do 20 

· porovná pøirozená èísla (> < =) 

· zobrazí èíslo na èíselné ose 

· u�ívá polohové vztahy (�hned pøed�, �hned za�) 
v oboru pøirozených èísel 

· postupnì se seznamuje se sèítáním a odèítáním 
v oboru do 20 s pøechodem pøes desítku 

· popisuje jednoduché závislosti z praktického �ivota 

· rozli�uje pojmy pøed, za, hned pøed, hned za, vpravo, 
vlevo, nahoøe, dole, porovná pøedmìty podle 
velikosti, pou�ívá pojmy men�í, vìt�í, stejný, ni��í, 
vy��í, �iroký, úzký 

· rozezná geometrické tvary: trojúhelník, ètverec, 
obdélník, kruh 

· rozezná krychli, kvádr, válec, kouli, uvede pøíklady 
tìchto tvarù ve svém okolí 

· skládá obrazce z geometrických tvarù 

 

$ísla 0-20 

- orientace na èíselné ose 

- ètení a psaní èísel 
- porovnávání èísel, vztahy vìt�í, men�í, rovno 

- znaménka > < = + - 
- poèítání pøedmìtù v daném souboru 

- vytvoøení souboru s daným poètem prvkù 

- øe�ení a tvoøení slovních úloh na porovnávání èísel 
- sèítání a odèítání v oboru do 20 bez pøechodu pøes 

desítku 

- øe�ení a tvoøení slovních úloh na sèítání a odèítání 
- øe�ení slovních úloh s vyu�itím vztahù o � více,  

o  � ménì 

- sèítání a odèítání v oboru do 20 s pøechodem pøes 
desítku (pouze seznámení s u èivem) 

 

 

 

 

 

Geometrie 

- geometrické pojmy vpravo, vlevo, pod, nad, pøed, 
hned pøed, hned za, nahoøe, dole, men�í, vìt�í, 
stejný, ni��í, vy��í, �iroký, úzký 

- rovinné obrazce: trojúhelník, ètverec, obdélník, 
kruh 

- tìlesa: krychle, kvádr, válec, koule 

- skládání obrazcù z geometrických tvarù 

 

OVO: 

M-3-1-01, M-3-1-02, 

M-3-1-03, M-3-1-04, 

M-3-1-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

M-3-2-02, 

M-3-3-01, M-3-3-02 

 

VDO � Obèanská 
spoleènost a �kola 

 

OSV � Rozvoj 

schopností poznávání 
 

OSV � Mezilidské 
vztahy 

 

OSV � Komunikace 

 

OSV � Kooperace a 

kompetice 
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PØEDMÌT: MATEMATIKA   ROÈNÍK: 2. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 
 

�ák: 
· sèítá a odèítá do 20 s pøechodem pøes desítku (8+6, 

16-9, �) 
· spoèítá prvky souboru do 100 (vèetnì) 
· ète a zapisuje èísla v oboru 0 - 100 

· vytvoøí konkrétní soubory (na poèítadle, s penìzi, ve 
ètvercové síti), s daným poètem prvkù do 100 

· porovná èísla do 100, pou�ívá symboly > < = 

· vyznaèí, ète a doplní èísla na èíselné ose v oboru 0 - 
100 

· sèítá a odèítá násobky deseti 
· sèítá a odèítá dvojciferné a jednociferné èíslo v oboru 

do 100 s pøechodem pøes desítku 

· porozumí textu úlohy a tvoøí slovní úlohu 
k matematickému vyjádøení 

· øe�í slovní úlohy s porovnáváním èísel do 100 

· øe�í praktické slovní úlohy s penìzi 
· øe�í a tvoøí slovní úlohy vedoucí ke sèítání a odèítání 

v oboru do 100 

· øe�í slovní úlohy s vyu�itím vztahù: o více, o ménì, v 
oboru do 100 

· u�ívá spoje násobilek 2, 3, 4, 5 

· dìlí v oboru násobilek 2, 3, 4, 5 

· øe�í a tvoøí slovní úlohy na násobení a dìlení 
· zná rozdíly v délce trvání mezi èasovými jednotkami 

den, hodina, minuta, sekunda 

 

 

· modeluje a pojmenuje rovinné útvary 

 

$íselný obor 0-100 

- èísla 0-100, orientace na èíselné ose, ètení a zápis 
èísel, poèítání po jedné, po desítkách do 100 

- øe�ení a vytváøení slovních úlohy na porovnávání 
èísel 

- porovnávání èísel v oboru 0 - 100 

- poèítání s pou�itím závorek 

- sèítání a odèítání s pøechodem pøes desítku v oboru 
do 100 

- sèítání a odèítání násobkù deseti 

- øe�ení a tvoøení slovních úloh na sèítání a odèítání 
- poèítání s penìzi, seznámení s bankovkami a 

mincemi do stokoruny 

- názorné zavedení násobení a dìlení na souborech 
rùzných pøedmìtù 

- násobení jako opakované sèítání 
- násobek, èinitel, zámìna èinitelù násobilky 2, 3, 4 a 

5, automatizace násobilek, øady násobkù daného 
èísla, dìlení v oboru tìchto násobilek 

- vztahy mezi násobením a dìlením, automatizace 
dìlení v oboru probíraných násobilek 

- øe�ení a vytváøení slovních úloh na násobení a 
dìlení v oboru násobilek 2, 3, 4, 5 

- orientace v èase, den � 24 hodin, 1 hodina � 60 

minut, 1 minuta - 60 sekund 

 

 

Geometrie 

- modelování základních útvarù v rovinì (úseèka, 
ètverec, obdélník, trojúhelník) 

 

OVO: 

M-3-1-01, M-3-1-02, 

M-3-1-03, M-3-1-04, 

M-3-1-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

M-3-2-01 

 

 

 

 

 

OVO: 

M-3-3-01, M-3-3-02, 

M-3-3 03 

 

OSV � Rozvoj 

schopností poznávání 
 

OSV � Mezilidské 
vztahy 

 

OSV � Komunikace 

 

OSV � Kooperace a 

kompetice 
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PØEDMÌT: MATEMATIKA   ROÈNÍK: 2. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 
 

�ák: 
· pojmenuje t$lesa a vymodeluje t$lesa pomocí 

stavebnic 

· rozezná geometrická tìlesa v praxi 

· rozezná a pøevádí jednotky délky cm, dm, m 
v jednoduchých pøípadech 

· zmìøí délku úseèky (m, dm, cm) 
· uká�e a oznaèí na obrázku bod, krajní body úseèky 

 

 

 

- pojmenování a modelování tìles, u�ití stavebnic ke 
stavbám s tìlesy 

- jednotky centimetr, decimetr, metr 

- délka úseèky, mìøení délky úseèky 

- oznaèení bodù a úseèek 
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PØEDMÌT: MATEMATIKA   ROÈNÍK: 3. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 
�ák: 

· Ète a pí�e trojciferná èísla 

· Vytvoøí soubor s daným poètem prvkù do 1 000 

· Zakreslí obraz daného èísla na èíselné ose 

· Porovná èísla do 1 000  

· Øe�í úlohy na porovnávání trojciferných èísel 
· Provádí rozklad èísel v desítkové soustavì v oboru 

0 � 1 000 

· Pamìtnì vypoèítá souèet a rozdíl èísel v daném 
oboru i s pøechodem násobkù sta 

· Øe�í a tvoøí slovní úlohy na sèítání a odèítání 
· øe�í a tvoøí slovní úlohy na vztahy o více, o ménì 

· dodr�uje pravidla pro poøadí operací v oboru 

pøirozených èísel 
· poèítá se závorkami 
· u�ívá spoje v�ech násobilek malé násobilky 

· násobí zpamìti dvouciferné èíslo jednociferným 

· dìlí pamìtnì dvouciferné èíslo jednociferným  
· dìlí dvouciferné èíslo jednociferným i mimo obor 

násobilek, urèí neúplný podíl a zbytek 

· øe�í a vytváøí slovní úlohy na násobení a dìlení 
dvojciferného èísla jednociferným v oboru 0 � 

1 000 

· øe�í a tvoøí slovní úlohy s vyu�itím vztahù krát více, 
krát ménì 

· øe�í slovní úlohy s dvìma rùznými poèetními 
výkony 

· rozli�uje sudá a lichá èísla 

· popisuje jednoduché závislosti z praktického 
�ivota, napø. v obchodì 

· provádí jednoduché pøevody jednotek èasu 

 

 

- Ètení a psaní trojciferných èísel 
- Vytváøení souborù s daným poètem prvkù do 

1 000 

- Znázornìní trojciferných èísel na èíselné ose 

- Porovnávání èísel do 1 000 

- Øe�ení úloh na porovnávání trojciferných èísel 
- Rozklad èísel v desítkové soustavì v oboru 

- 0 � 1 000 

- Souèet a rozdíl èísel v oboru 0 � 1 000 i 

s pøechodem násobkù sta 

- Øe�ení a tvoøení slovních úloh na sèítání a 
odèítání 

- Øe�ení a tvoøení slovních úloh na vztahy o více o 
ménì 

- Poøadí operací v oboru pøirozených èísel 
- U�ití závorek 

- Automatizace v�ech spojù malé násobilky 

- Násobení dvouciferného èísl a jednociferným 

 

- Pamìtné dìlení v oboru do 1 000 

- Dìlení se zbytkem 

- Øe�ení a tvoøení slovních úloh na násobení a 
dìlení dvojciferného èísla jednociferným 
v daném oboru 

- Øe�ení a tvoøení slovních úloh s vyu�itím vztahù 
krát více, krát ménì 

- Øe�ení úloh se dvìma rùznými poèetními 
výkony 

- Rozli�ování sudých a lichých èísel 
- Obchodování � porovnávání ceny za 1 kus a za 

více kusù zbo�í 
- Pøevody jednotek èasu � h, min, sec 

v jednoduchých pøípadech 

 

OVO: 

M-3-1-01, M-3-1-02, 

M-3-1-03, M-3-1-04, 

M-3-1-05 

M-3-2-02, M-3-2-03 

M-3-2-01 

 

 

 

OSV � Rozvoj 

schopností poznávání 
 

OSV � Mezilidské 
vztahy 

 

OSV � Komunikace   

 

OSV � Kooperace a 

kompetice 
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PØEDMÌT: MATEMATIKA   ROÈNÍK: 3. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 
�ák: 

· doplòuje tabulky a schémata, posloupnosti èísel 
s chybìjícími údaji 

 

 

· rozezná, pojmenuje a vymodeluje bod, pøímku, 
polopøímku, úseèku, vzájemnou polohu dvou 
pøímek 

· rozezná, pojmenuje, popí�e a vymodeluje základní 
rovinné obrazce a tìlesa 

· zmìøí délku úseèky s pøesností na milimetry 

· provede odhad délky úseèky 

· pøevede jednotky délky km na m, m na cm, dm, 
mm, dm na cm, mm, cm na mm 

· zmìøí délky stran rovinných obrazcù 

· rozezná a modeluje jednoduché soumìrné útvary 
v rovinì 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Doplòování údajù v tabulkách, schématech, 
posloupnostech 

 

Geometrie 

- Bod, pøímka, polopøímka, úseèka, vzájemná 
poloha dvou pøímek 

- Rovinné obrazce � ètverec, obdélník, trojúhelník, 
kruh 

- Tìlesa � krychle, kvádr, koule, jehlan, válec, 
ku�el 

- Mìøení délky úseèky s pøesností na milimetry 

- Odhad délky úseèky 

- Pøevody jednotek délky mm, cm, dm, m, km 

- Mìøení délek stran rovinných obrazcù 

- Soumìrné útvary v rovinì 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

M-3-3-02, M-3-3-03,  

M-3-3-01 
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PØEDMÌT: MATEMATIKA   ROÈNÍK: 4. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 
�ák: 
 

· Ète a zapisuje èísla v desítkové soustavì v oboru 0 � 

1 000 000 

· poèítá do 1 000 000 po statisících, desetitisících, 
tisících 

· vyznaèí, doplní a porovnává èísla na èíselné ose 

· porovná èísla do 1 000 000 a øe�í nerovnice typu 
452 620 < m < 553 000 

· zaokrouhlí èísla na statisíce, desetitisíce, tisíce, sta, 
desítky s pou�itím znaku pro zaokrouhlování 

· rozkládá èísla v desítkové soustavì napø. 
3757=3x1000 + 7x100+5x10+7x1, vyu�ívá 
rozvinutého zápisu 

· vyu�ívá pøi pamìtném i písemném poèítání 
komutativnost a asociativnost sèítání a násobení 

· pamìtnì sèítá a odèítá èísla, která mají nejvý�e dvì 
èíslice rùzné od 0, napø. 8400 � 6200, 9 00 000 � 740 

000 

· písemnì sèítá a odèítá, vèetnì kontroly výsledku 

· pamìtnì násobí a dìlí èísla do 1 000 000 

jednociferným èíslem 

· písemnì násobí jedno a dvojciferným èinitelem, 
provádí kontrolu výpoètu 

· písemnì dìlí jednociferným dìlitelem, provádí odhad 
a kontrolu svého výpoètu (násobením) 

· správnì uplatòuje poøadí poèetních výkonù 

· u�ívá závorek  
· zjistí údaje z diagramu, tabulky øe�í a tvoøí slovní 

úlohy vedoucí k porovnávání èísel, provádí poèetní 
výkony s èísly v daném oboru, øe�í slovní úlohy se 
vztahy o více (ménì), � krát více (ménì) 

- Èíselný obor 0-1 000 000 

- ètení a zápis èísel, èíselná osa 

- zápis èísel v desítkové soustavì, poèítání po 
statisících, desetitisících, tisících 

- orientace na èíselné ose 

- porovnávání èísel do 1000 000, øe�ení 
jednoduchých nerovnic 

- rozvinutý zápis v desítkové soustavì 

- zaokrouhlování èísel na statisíce, desetitisíce, tisíce, 
sta, desítky 

- písemné sèítání a odèítání èísel v daném oboru, 
sèítání a odèítání zpamìti pouze èísla, která mají 
nejvý�e dvì èíslice rùzné od 0 napø. 2 700 + 4 600 

vèetnì kontroly výsledku 

- vztahy mezi sèítáním a odèítáním 

- komutativnost a asociativnost pøi sèítání a násobení 
pamìtném i písemném 

- násobení a dìlení èísel v daném oboru, vztahy mezi 
násobením a dìlením 

- pamìtné násobení a dìlení jednociferným èíslem 

- písemné násobení jednociferným a dvojciferným 
èinitelem, kontrola výpoètu 

- písemné dìlení jednociferným dìlitelem, kontrola 
násobením 

- poøadí poèetních výkonù, závorky 

- slovní úlohy na porovnání èísel, na poèetní výkony, 
na vztahy o více, ménì  � krát více, ménì 

- øe�ení slovních úloh se 2 poèetními úkony 

- orientace v jízdních øádech, pøevody jednotek èasu 

- diagram, zji��ování údajù z diagramu 

 

OVO: 

M-5-1-01, M-5-1-02, 

M-5-1-03, M-5-1-04, 

M-5-2-02 

 

OSV � Rozvoj 

schopností poznávání 
 

OSV � Mezilidské 
vztahy 

 

OSV � Komunikace 

 

OSV � Kooperace a 

kompetice 
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PØEDMÌT: MATEMATIKA   ROÈNÍK: 4. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 
�ák:  
· øe�í slovní úlohy na 2 poèetní výkony pou�ívá 

jednoduchých pøevodù jednotek èasu pøi práci 
        s daty v jízdních øádech 

 

 

· názornì vyznaèí polovinu, ètvrtinu celku 

· øe�í a tvoøí jednoduché slovní úlohy na urèení 
poloviny, tøetiny, ètvrtiny, pìtiny, desetiny z daného 
celku 

· vytváøí celek z jeho dané poloviny, tøetiny, ètvrtiny, 
pìtiny a desetiny 

 

· narýsuje pøímku, polopøímku, bod, úseèku, 
rùznobì�ky 

· urèí délku lomené èáry graficky i mìøením 

· urèí vzájemnou polohu dvou pøímek 

· sestrojí rovnobì�ku s danou pøímkou pomocí dvou 
pravítek i pomocí pomocné kolmice 

· sestrojí kolmici pomocí trojúhelníku s ryskou k 

dané pøímce 

· naèrtne kolmici a rovnobì�ku ve ètvercové síti 
· narýsuje kru�nici s daným støedem a daným 

polomìrem 

· pozná osovì soumìrný útvar 
· nakreslí soumìrný útvar 
· urèí osu soumìrnosti pøekládáním papíru  
· vytvoøí ve ètvercové síti osovì soumìrný útvar 

podle osy v lince møí�ky 

· urèí obvod jednoduchého obrazce seètením délek 
jeho stran 

 

 

 

 

Roz�i"ující u!ivo 

- celek, èást, zlomek 

- polovina, ètvrtina, pìtina, desetina, pomocí obrázkù 
urèovat èásti celku 

- øe�ení a vytváøení slovních úloh k urèování 
poloviny, ètvrtiny, tøetiny, pìtiny, desetiny z celku 

- vytvoøení celku z jeho dané poloviny, ètvrtiny, 
tøetiny, pìtiny, desetiny 

 

Geometrie 

- pøímka, polopøímka, úseèka, bod 

- urèení délky lomené èáry mìøením i graficky 

- vzájemná poloha pøímek v rovinì, rovnobì�ky, 
rùznobì�ky, prùseèík, kreslení a rýsování 
rovnobì�ek a rùznobì�ek, vyznaèování prùseèíku 

- kolmice, kolmost, rýsování kolmice, pomocí 
trojúhelníku s ryskou 

- kru�nice, støed a polomìr kru�nice, rýsování 
kru�nice s daným støedem a s daným polomìrem 

- osa soumìrnosti, urèování os soumìrnosti, 
pøekládání papíru na obrázcích, soumìrné tvary 

- soumìrné útvary ve ètvercové síti, konstrukce 
soumìrného útvaru ve ètvercové síti 

- grafický rozdíl a souèet úseèek 

- urèení obvodu trojúhelníkù a ètyøúhelníkù seètením 
délek stran 

-  jednoduché konstrukce ètverce, obdélníku a 
trojúhelníku, náèrty 

- Kru�nice 

 

 

 

 

 

OVO:  

M-5-1-05 

 

 

 

 

 

 

 

OVO:  

M-5-3-01, M-5-3-02, 

M-5-3-03,M-5-3-05 
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PØEDMÌT: MATEMATIKA   ROÈNÍK: 4. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 
�ák: 

· urèí délku lomené èáry graficky i mìøením 

· sèítá a odèítá graficky úseèky 

· narýsuje kru�nici s daným støedem  
· bezpeènì zachází s kru�ítkem  
· narýsuje a naèrtne ètverec, obdélník, trojúhelník 
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PØEDMÌT: MATEMATIKA   ROÈNÍK: 5. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 
�ák: 
· porovná pøirozená èísla do miliardy a zobrazí je na 

èíselné ose 

· zapí�e pøirozené èíslo v desítkové soustavì 

· ète a zapisuje èísla do miliardy 

· zaokrouhluje pøirozená èísla na stamiliony, 
desetimiliony, miliony, statisíce, desetitisíce, tisíce, 
sta, desítky 

· sèítá a odèítá pøirozená èísla zpamìti (pøíklady typu 6 
300 + 7500 000, 2300 000 � 6 000) 

· písemnì sèítá tøi a� ètyøi pøirozená èísla 

· písemnì  odèítá dvì pøirozená èísla 

· písemnì násobí a� dvojciferným, trojciferným 

èinitelem 

· písemnì dìlí jedno a dvojciferným dìlitelem, provádí 
kontrolu násobením 

· vyu�ívá pøi pamìtném i písemném poèítání 
komutativnost a asociativnost sèítání a násobení 

· øe�í jednoduché a slo�ené slovní úlohy, øe�ené jednou 
nebo dvìma poèetními operacemi 

· provádí èíselný odhad, posoudí jeho reálnost, provádí 
kontrolu výsledku 

· volí vhodné postupy pro øe�ení úlohy 

· vyhodnotí výsledek úlohy 

· doplní øady èísel, ète a sestavuje jednoduché tabulky 

· ète a sestrojí sloupcový diagram 

· ète a pracuje s kruhovým diagramem  
· provádí a zapisuje jednoduchá pozorování 
· sèítá a odèítá zlomky se stejným jmenovatelem 

· orientuje se v jízdním øádu vlakù, autobusù 

· sestrojí a ète jednoduché grafy v soustavì souøadnic 

· zapí�e a pøeète desetinné èíslo, øádu desetin a setin, 
· zapí�e zlomek se jmenovatelem 10 a 100 pomocí  

$íselný obor 0-1 000 000 000, desetinná !ísla, tabulky, 
grafy, diagramy 

- posloupnost pøirozených èísel, èíselná osa 

- zápis pøirozeného èísla v desítkové soustavì 

- ètení a zápis èísel do miliardy, zobrazování na 
èíselné ose 

- porovnávání pøirozených èísel 
- zaokrouhlování pøirozených èísel na stamiliony, 

desetimiliony, miliony, statisíce, tisíce, sta, desítky 

- pamìtné sèítání a odèítání pøirozených èísel 
- pamìtné násobení a dìlení pøirozených èísel 
- písemné sèítání tøí a� ètyø pøirozených èísel 
- písemné odèítání dvou pøirozených èísel 
- písemné násobení a� tøíciferným èinitelem 

- písemnì dìlení jednociferným a dvojciferným 
dìlitelem 

- øe�ení slovních úloh na jeden a� dva poèetní 
výkony 

- odhad a kontrola výpoètù, posouzení reálnosti  
- výsledku 

- u�ití vlastností poèetních výkonù (komutativnost, 

asociativnost)  

- grafy, soustava souøadnic, doplòování tabulek, ètení 
a sestrojování sloupcového diagramu, ètení a práce 
s kruhovým diagramem 

- orientace v jízdních øádech, závislosti a jejich 
vlastnosti 

- ètení a sestavování jednoduchých tabulek 

- orientace v jednoduchých situacích, vyjádøení èásti 
celku, zlomky se jmenovatelem 10, 100 a jejich  

- sèítání a odèítání zlomkù se stejným jmenovatelem 

- zápis desetinným èíslem, desetina, setina 

- praktické modely desetinných èísel (peníze) 
 

 

OVO: 

M-5-1-01, M-5-1-02, 

M-5-1-03,M-5-1-04,  

M-5-2-01, M-5-2-02 

M-5-1-06, M-5-1-07, 

M-5-1-08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO:  

M-5-2-01,M-5-2-02 

OSV � Rozvoj 

schopností poznávání 
 

OSV � Mezilidské 
vztahy 

 

OSV � Komunikace 

 

OSV � Kooperace a 

kompetice 
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PØEDMÌT: MATEMATIKA   ROÈNÍK: 5. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 
�ák: 

· desetinného èísla 

· u�ívá desetinné èíslo v praktických situacích  
· zobrazí desetinné èíslo na èíselné ose 

 

· porozumí významu znaku � - �pro zápis celého 
záporného èísla a vyznaèí ho na ose 

 

 

· písemnì seète a odeète desetinné èíslo øádu desetin 
a setin 

· zaokrouhlí desetinné èíslo na jednotky a desetiny 

 

· porozumí významu znaku � - �pro zápis celého 
záporného èísla a vyznaèí ho na ose 

· pøepí�e a pøeète èísla zapsaná øímskými èíslicemi a 
naopak 

 

 

· narýsuje obdélník, ètverec, pravoúhlý trojúhelník a 
trojúhelník zadaný tøemi stranami 

· urèí obvod a obsah obdélníka a ètverce  
· rýsuje komice a rovnobì�ky daným bodem 

· urèí obsah pravoúhlého trojúhelníka 

· urèí pomocí ètvercové sítì obsah rovinného útvaru, 
který lze slo�it ze ètvercù, obdélníkù a pravoúhlých 
trojúhelníkù 

· rozezná rovnostranný a rovnoramenný trojúhelník 

· porovnává pomocí ètvercové sítì obsahy rovinných 
útvarù 

· pou�ívá základní jednotky obsahu bez vzájemného 
pøevádìní 

· urèí obvod mnohoúhelníku seètením délek stran 

 

 

- èíselná osa (kladná a záporná èást, mìøení 
teploty, vyjádøení dlu�né èástky) 

 

 

 

 

Geometrie 

- Konstrukce obdélníku, ètverce a trojúhelníka 
zadaného tøemi stranami 

- obvod a obsah obdélníka a ètverce 

- obsah pravoúhlého trojúhelníka 

- jednotky obsahu, mm2, cm2, dm2, m2, km2 

- rýsování rovnobì�ek a kolmic daným bodem 

- rýsování pravoúhlého, rovnostranného a 
rovnoramenného trojúhelníku 

- osa soumìrnosti pøekládáním papíru 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nestandardní aplikované úlohy a problémy 

- slovní úlohy 

- èíselné a obrázkové øady 

- magické ètverce 

- prostorová pøedstavivost 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

M-5-3-01 

M-5-3-02 

M-5-3-03 

M-5-3-04 

M-5-3-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

M-5-3-01 - 05 

M-5-4-01 
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PØEDMÌT: MATEMATIKA   ROÈNÍK: 5. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 
�ák: 
· urèí osu soumìrnosti daného útvaru 

 

 

 

 

· doplní èíselnou a obrázkovou øadu a urèí krok, který 
øadu doplòuje 

· doplní poèetní tabulky, ètverce a hvìzdice 

· rozdìlí daný geometrický útvar na jiné, jejich� 
vlastnosti jsou dány 

· øe�í slovní úlohy úsudkem a logikou 

· øe�í úlohy z praxe na urèení obsahù obdélníku, 
ètverce 

 

· vypoèítá povrch kvádru a krychle seètením obsahù 
jejich podstav a stìn 

· násobí desetinné èíslo èíslem pøirozeným 

· dìlí desetinné èíslo èíslem pøirozeným 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roz�i"ující u!ivo 

- výpoèet povrchu krychle a kvádru seètením obsahù  
jejich podstav a stìn 

- dìlení a násobení desetinným èíslem 
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Vzd�lávací oblast: Informa�ní a komunika�ní technologie 
Vzd�lávací obor: Informa�ní a komunika�ní technologie 

 

5.1.4.1.  Charakteristika vyu�ovacího p�edm�tu 
 

5.1.4.1.1  Obsahové, �asové a organiza�ní vymezení 
 
Zvládnutí výpo�etní techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování pot�ebných 
informací pomocí internetu a jiných digitálních médií, umož�uje realizovat metodu „u�ení 
kdekoliv a kdykoliv“, vede k žádoucímu odleh�ení pam�ti p�i sou�asné možnosti využít 
mnohonásobn� v�tšího po�tu dat a informací než dosud, urychluje aktualizaci poznatk� 
a vhodn� dopl�uje standardní u�ební texty a pom�cky. 
 
Dovednosti získané ve vzd�lávací oblasti Informa�ní a komunika�ní technologie umož�ují 
žák�m aplikovat výpo�etní techniku s bohatou škálou vzd�lávacího softwaru a informa�ních 
zdroj� ve všech vzd�lávacích oblastech celého základního vzd�lávání. Tato aplika�ní rovina 
p�esahuje rámec vzd�lávacího obsahu vzd�lávací oblasti Informa�ní a komunika�ní 
technologie, a stává se sou�ástí všech vzd�lávacích oblastí základního vzd�lávání. 
 
Vyu�ovací p�edm�t informatika je vyu�ován jako povinný p�edm�t na prvním i druhém 
stupni. Na prvním stupni se vyu�uje 1 hodina týdn� v pátém ro�níku. Na druhém stupni se 
vyu�uje 1 hodina týdn� v šestém ro�níku. Žáci jsou d�leni na skupiny podle kapacity 
po�íta�ové u�ebny. S žáky je pracováno individuáln�. Všichni žáci zvládnou základní �ást 
u�iva. Žáci, kte�í zvládají základní u�ivo, mají možnost zv�tšovat �i zkvalit�ovat své 
dovednosti a znalosti na rozši�ujícím u�ivu. 
 
P�edm�t je již svou podstatou zam��en zejména na rozvoj dovedností žák�. D�raz na znalosti 
a v�domosti je tudíž menší než v teoretických p�edm�tech. Tím jsou dány i metody práce 
zam��ené p�edevším na samostatnou práci žák�, na �ešení problém�, na logické a 
algoritmické myšlení, na práci ve skupinách, sebekontrolu, tvo�ivost s d�razem na �innostní 
charakter u�ení. 
 
Do vzd�lávacího obsahu vyu�ovacího p�edm�tu Informatika jsou za�len�no pr��ezové téma 
Mediální výchova. 
 
 
 
5.1.4.1.2  Výchovné a vzd�lávací strategie 
 
 
Kompetence sociální a personální 

U�itel 
 

• umožní pracovat žák�m ve skupinách, st�ídání rolí, spolupráci ve skupin� (samostatné 
skupinové práce) 
 

5.1.4   Informatika 
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• klade d�raz na prezentaci a zhodnocení práce skupiny v�etn� respektování názoru 

druhých 
• bude jasn� formulovat zadaný úkol (samostatné skupinové práce) 
• umožní prezentovat žákovi sv�j názor - i negativní a povedeme žáky i k p�iznání 

chybného názoru 
• p�átelským (otev�eným) p�ístupem bude povzbuzovat i mén� aktivní žáky a 

podporovat rovnost názoru všech (šití požadavk� a zadání úkol� na „míru“ žákovi) 
• povede žáky ke kladnému sebehodnocení a ocen�ní jeho práce a zárove� k výb�ru 

sob� dosažitelných cíl� a úkol� 
• praktickým p�íkladem bude vést žáky ke zdravému životnímu stylu (ergonomie práce 

s PC) 
• nevhodným verbálním projevem nebude upozor�ovat na žákovi nedostatky, naopak se 

pokusí podpo�it to, v �em vyniká 
 
Kompetence pracovní 
U�itel 
 

• seznámí žáky s r�znými pracovními postupy (menu, lokální nabídky, myš, klávesové 
zkratky) 

• podporuje �innostní u�ení, p�i�emž podn�cuje žáky k hledání vícero �ešení 
• vede žáky k ochran� zdraví jejich i jiných p�i jakékoliv práci, �innosti, akci…nejen ve 

výuce, ale i mimo ni (ergonomie práce s PC) 
• podporuje pocit úsp�šnosti u žák� jinde selhávajících, všímá si ho a vyzdvihuje 
• klade d�raz na kvalitní práci, nikoli na její kvantitu 
• vysv�tlí žák�m smysl a cíl jejich práce (konkrétní slovní úlohy) 
• dává žák�m prostor k samostatné práci 
• p�stuje u žák� základní pracovní návyky - pe�livost, výdrž, trp�livost, systemati�nost, 

zodpov�dnost… 
• vede žáky k dodržování �asového rozvrhu, ukon�ení uložené práce v zadaném termínu 
• u�í žáky vhodn� prezentovat hotovou práci, dbát na obsahovou a formální úrove� 

(kultura projevu) 
• objas�uje žák�m d�ležitost hospodárného zacházení s pracovními prost�edky (šetrné 

chování k za�ízení) 
 
Kompetence ob�anská 
U�itel 
 

• pou�í žáka o pravidlech slušného chování (�ád specializované u�ebny, pravidla 
chování na internetu, pravidla chování v elektronické komunikaci) 

• seznámí žáka s �ádem specializované pracovny, jeho právy a povinnostmi 
• vysv�tlí žák�m d�sledky jejich chování 

 
Kompetence komunikativní 
U�itel 
 

• povede žáky ke �tení s porozum�ním a práci s textem (vhodná zadání samostatných 
prací) 
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• umožní žák�m práci s internetem a ostatními médii. Podpo�í spolutvorbu vysílání 

školního rozhlasu, tvorbu školních novin, nást�nek a výstav. 
 
 

 

Kompetence k u�ení 

U�itel 
 

• nabízí r�zné možnosti a zp�soby u�ení vzhledem ke znalosti schopností žák� (r�zné 
požadavky na žáky s ohledem na jejich schopnosti a dovednosti) 

• za�azuje takové metody, aby žáci pracovali co nejvíce samostatn� (kombinace 
informací, vzájemná komunikace) 

• nabídne jiný zdroj poznatk� než u�ebnici a vede žáky k plánování úkol� a postup�, 
kontrole a sebehodnocení a vyžaduje pln�ní úkol� v termínu 

• umož�uje prezentovat výsledky práce žák�, zhodnotit si práci navzájem (využití 
školní po�íta�ové sít�) 

• vytvo�í prostor pro to, aby dít� dokázalo chybu p�ijmout, odstranit ji a pou�it se z ní a 
p�itom ho neodradila od dalšího u�ení 

• snaží se, aby každý žák pochopil, že se u�í pro sebe a pro sv�j život (využití 
konkrétních situací a postup� pro výuku) 

 
Kompetence k �ešení problém� 

U�itel 
 

• umož�uje žák�m vyjád�it jejich názor a nabídneme možnost ú�astnit se �ešení 
problémových situací samostatn� i ve skupin� a také umožní žák�m sdílet zkušenosti 
(u�it se na chybách druhých)  

• povzbuzuje žáky p�i p�ekonávání potíží (problém�, chyb) a bude d�sledn� požadovat 
dokon�ení práce 

• povede žáky k hodnocení ostatních a k sebehodnocení 
• zam��í se na využitelnost u�iva v praktickém život� (obsah, formy, metody,…) 
• povede žáky k osobní odpov�dnosti za jejich práci a chování 
• jasn� stanoví mantinely povinností a práv (co se od koho �eká) 

 
 
 
 
 
5.1.4.1.3  O�ekávané výstupy oboru  (OVO) v RVP ZV 
 

 

ZÁKLADY PRÁCE S PO�ÍTA�EM 
O�ekávané výstupy – 1. a 2. období 
žák 
ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce po�íta�e a jeho nejb�žn�jší periferie 
ICT-5-1-02 respektuje pravidla bezpe�né práce s hardware i software a postupuje 

pou�en� v p�ípad� jejich závady 
ICT-5-1-03 chrání data p�ed poškozením, ztrátou a zneužitím 
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5.1.4.2   Vzd�lávací obsah vyu�ovacího p�edm�tu 
 

ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ 
O�ekávané výstupy – 1. a 2. období 
 
Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení:  
žák  
ICT-5-3-01p pracuje s výukovými a zábavními programy podle pokynu  
 

 VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE 
O�ekávané výstupy – 1. a 2. období 
 
Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení:  
žák  
ICT-5-2-03 komunikuje pomocí internetu �i jiných b�žných komunika�ních za�ízení  
 

ZÁKLADY PRÁCE S PO�ÍTA�EM 
O�ekávané výstupy – 1. a 2. období 
 
Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení:  
žák  
ICT-5-1-01p ovládá základní obsluhu po�íta�e  
ICT-5-1-02p dodržuje pravidla bezpe�né a zdravotn� nezávadné práce s výpo�etní 
technikou  

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE 
O�ekávané výstupy – 1. a 2. období 
žák 
ICT-5-2-01 p�i vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty 
ICT-5-2-02 vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích 
ICT-5-2-03 komunikuje pomocí internetu �i jiných b�žných komunika�ních za�ízení 
 

ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ 
O�ekávané výstupy – 1. a 2. období 
žák 
ICT-5-3-01 pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru 
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PØEDMÌT: INFORMATIKA   ROÈNÍK: 5. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

 

�ák: 
� vysvìtlí pojmy informatika, informace 

� uvede pøíklady informaèních zdrojù 

� uvede základní pravidla bezpeènosti práce a zásady pøi 
pou�ívání PC a aktivnì je dodr�uje, vèetnì zásad 
k ochranì zdraví 

� popí�e PC a vysvìtlí funkci komponent a periferií, zapne 
a vypne PC, je seznámen s údr�bou PC a postupy  pøi 
problémech s HW a SW 

� ovládá PC pomocí my�i a klávesnice, rozumí klávesám 
na klávesnici (del, enter,�) 

� provádí úkony na pracovní plo�e (manipulace s ikonami 

vèetnì kopírování, spou�tìní, manipulace s okny) 

� pou�ívá hlavní nabídku 

� se orientuje ve formátech souborù (exe, doc, jpg) 
� spou�tí soubory, pracuje s . Médii (CD-ROM, DVD,�) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základy práce s po!íta!em: 
- základní pojmy 

- bezpeènost práce a ochrana zdraví 
- struktura a popis poèítaèe 

- operaèní systém a jeho základní funkce 

- údr�ba a øe�ení potí�í s poèítaèem 

- formáty souborù 

-  

 

OVO:  

ICT-5-1-01  

ICT-5-1-02  

ICT-5-1-03  
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PØEDMÌT: INFORMATIKA   ROÈNÍK: 5. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

 

�ák: 
� zvládne!práci!s výukovými!programy 
� v jednoduchém!grafickém!editoru!nakreslí,!ulo�í!a!

vytiskne!obrázek 
� nakreslí!obrázek dle!p"edlohy!za!pomoci!kreslících!

nástrojù!v$etn%!nástrojù!pro!kreslení!geometrických!
tvarù 

� v textovém!editoru!napí�e!text!a!opraví!chyby 
� doká�e!ozna$it!text!a!zformátovat!ho 
� vlo�í!do!dokumentu!obrázek!p"ípadn%!jiné!grafické!

prvky 

� ulo�í!a!vytiskne!dokument 
 

 

 

� internet � základní!pojmy 

� uvede!p"íklad!vzniku,!p"ená�ení,!zpracování!a!vyu�ití!
informací 

� uvede, jak!se!tok!informací!m%ní!v prùb%hu!historie 
� pracuje s internetovým!prohlí�e$em 

� otev"e!stránku!pomocí!hypertextu!a!pomocí!zadání!do!
adresního!"ádku 

� vyhledá!po�adovanou!informaci 
� zvládne!komunikovat pomocí!chatu,!e-mailu atd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracování a vyu�ití informací: 
- výukové!programy 
- grafický!editor 
- textový!editor 

- základní!orientace 
- psaní!textu 
- práce!se!souborem 

- ozna$ování!a!formátování!textu 

- vkládání!grafických!prvkù 
- vzhled dokumentu, tisk 

 

 

 

 

 

Vyhledávání informací a komunikace: 
- internet!jako!zdroj!informací 
- základy!práce!s internetovým!prohlí�e$em 

- vyhledávání!informací!na!internetu 
- základní!zpùsoby!komunikace!(chat,!e-mail) 

 

OVO:  

ICT-5-3-01  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO:  

ICT-5-2-01  

ICT-5-2-02  

ICT-5-2-03  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MeV - Kritické!$tení!a!
vnímání!mediálních!
sd%lení 
 

MeV - Interpretace 

vztahu!mediálních!
sd%lení!a!reality 
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Vzd�lávací oblast: �lov�k a jeho sv�t 
Vzd�lávací obor: �lov�k a jeho sv�t 

 
5.1.5.1   Charakteristika vyu�ovacího p�edm�tu 
 
5.1.5.1.1  Obsahové, �asové a organiza�ní vymezení 
 
 
Charakteristické pro výuku prvouky v 1. období základního vzd�lávání je její prolínání 
s u�ivem ostatních p�edm�t� a probíhá v�tšinou ve t�ídách. Výuku vhodn� dopl�ují obrazy, 
filmy, vycházky atp.  
 
     Výchovn� vzd�lávací cíle:  
 
     - u�it žáky pozorovat p�írodní jevy a orientovat se v prostoru a �ase  
     - vést žáky k tomu, aby p�edm�ty a jevy pojmenovávali a vyjad�ovali o nich své myšlenky,      
        soudy, názory   
     - vytvá�et u žák� pozitivní vztah k rodin�, spolužák�m, škole, domovu i k p�írod� a   
        rozvíjet pozitivní vlastnosti žák�   
     - dát žák�m základní pou�ení o lidském t�le a ochran� zdraví a principu ohrožení 
     - nau�it žáky cílev�domému osvojování základních hygienických návyk� a návyk�   
        kulturních  
 
 
     Cíle jsou napl�ovány prost�ednictvím využívání vlastních zkušeností žák�. U�itel �ídí 
vyu�ování tak, aby žáci docházeli k novým poznatk�m zejména na základ� vlastních �inností 
a p�ímého pozorování. Pr�b�žn� a v souvislosti s r�znými vyu�ovacími p�edm�ty vedeme 
žáky k tomu, aby výsledky svých pozorování, zjišt�ní a objevování zaznamenávali r�znými 
zp�soby, tj. výtvarn� i písemn�.  
 
     V tomto období využíváme co nejvíce p�írodních i spole�enských jev�.   
 

Vyu�ovací p�edm�t Prvouka má �asovou dotaci v 1. a 2. ro�níku 2 hodiny týdn� a ve 3. 
ro�níku 3 hodiny týdn�.   
 
     Do vyu�ovacího p�edm�tu Prvouka se promítají tato pr��ezová témata: Výchova 
demokratického ob�ana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, 
Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova a Environmentální výchova. 
 
 
5.1.5.1.2  Výchovné a vzd�lávací strategie 
 
Kompetence k u�ení  
U�itel 

• za�azuje takové metody, aby žáci co nejvíce pracovali samostatn� (kombinace 
informací, vzájemná komunikace)  

5.1.5    Prvouka 
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• vyžaduje pln�ní úkol� v termínu  
• d�sledn� vyžaduje dodržování p�edem dohodnutých pravidel  
• se snaží, aby každý žák pochopil, že se u�í pro sebe a pro sv�j život  
• zam��uje se na využitelnost u�iva v praktickém život�  

 

Kompetence k �ešení problém�  

U�itel  
• vytvá�í podmínky pro získání informací z r�zných zdroj�  
• povzbuzuje žáky p�i p�ekonávání obtíží 
• umož�uje žák�m rozvinout vlastní iniciativu  
• d�sledn� požaduje dokon�ení práce  
• vede žáky k osobní zodpov�dnosti za jejich práci a chování  
• vytvá�ením praktických problémových úloh a situací z t�ídního kolektivu u�í žáky 

problémy �ešit 
 

Kompetence komunikativní  

U�itel  
• dává žák�m prostor k vyjád�ení (formou diskuse, podporuje písemný i mluvený 

projev), up�ednost�uje projev kultivovaný a spisovný  
• vede žáky k trp�livému vyslechnutí názoru druhého v besed�, diskusi i výkladu  
• podporuje spolupráci a vztahy v t�ídních kolektivech  
• modeluje situace z reálného života  
• vede žáky k pozitivnímu vnímání své školy, své obce, sebe a ostatních lidí  

 

Kompetence sociální a personální  

U�itel  
• umož�uje žák�m pracovat ve skupinách  
• vytvo�í podmínky pro st�ídání rolí ve skupinách  
• umož�uje žák�m spolupodílet se na pravidlech t�ídy a školy  
• klade d�raz na prezentaci a zhodnocení práce skupiny 
• povede žáky k respektování názoru druhých  
• umožní prezentovat žákovi sv�j názor (i negativní)  
• vlastním p�íkladem povede žáky k p�iznání chybného názoru  
• praktickým p�íkladem bude vést žáky ke zdravému životnímu stylu  
• u�í žáky toleranci a uznání p�irozené autority svých spolužák� 

 

Kompetence ob�anské  

U�itel  
• poukazuje na d�sledky lhostejnosti v mezilidských vztazích  
• pojmenovává r�zné druhy krizových situací  
• seznamuje žáky s chováním v t�chto krizových situacích a s prevencí úraz� a 

nemocí  
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• vede žáka k tomu správn� vyhodnotit krizovou situaci a správn� poskytnout pomoc  
• demonstruje zásady 1. pomoci p�i úrazu  
• analyzuje s žáky možné následky rizikového chování  
• formou vycházek a exkurzí vytvá�í vztah k místnímu regionu  
• vysv�tluje žák�m d�ležitost rovnováhy v ekosystémech a jeho roli p�i ochran� 

p�írody  
• prakticky demonstruje žák�m zacházení s odpady (t�íd�ní, správná likvidace)  
• vysv�tluje žák�m d�ležitost správného životního stylu a nebezpe�í užívání 

návykových látek  
• vede žáky k udržování po�ádku v jejich okolí a ke sv�domitému pln�ní povinností  

 

Kompetence pracovní  

U�itel  
• seznamuje žáky s r�znými pracovními postupy  
• podporuje �innostní u�ení  
• podn�cuje žáky k hledání vícero �ešení  
• objas�uje žák�m d�ležitost hospodárného zacházení se surovinami a pracovními 

prost�edky  
 
5.1.5.1.3  O�ekávané výstupy oboru  (OVO) v RVP ZV 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

MÍSTO, KDE ŽIJEME 
O�ekávané výstupy – 1. období 
 
Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení:  
žák  
�JS-3-1-01p orientuje se v okolí svého bydlišt� a v okolí školy  
�JS-3-1-01p popíše a zvládne cestu do školy  
�JS-3-1-03p uvede nejvýznamn�jší místa v okolí svého bydlišt� a školy  

MÍSTO, KDE ŽIJEME 
O�ekávané výstupy – 1. období 
žák 
�JS-3-1-01 vyzna�í v jednoduchém plánu místo svého bydlišt� a školy, cestu na ur�ené 

místo a rozliší možná nebezpe�í v nejbližším okolí 
�JS-3-1-02 za�lení svou obec (m�sto) do p�íslušného kraje a obslužného centra �R, 

pozoruje a popíše zm�ny v nejbližším okolí, obci (m�st�) 
�JS-3-1-03  rozliší p�írodní a um�lé prvky v okolní krajin� a vyjád�í r�znými zp�soby 

její estetické hodnoty a rozmanitost 
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LIDÉ A �AS 
O�ekávané výstupy – 1. období 
 
Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení:  
žák  
�JS-3-3-01p pozná, kolik je hodin; orientuje se v �ase  
�JS-3-3-01p zná rozvržení svých denních �inností  
�JS-3-3-02p, �JS-3-3-03p rozlišuje d�j v minulosti, p�ítomnosti a budoucnosti  
�JS-3-3-03p poznává r�zné lidské �innosti  

LIDÉ KOLEM NÁS 
O�ekávané výstupy – 1. období 
 
Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení:  
žák  
�JS-3-2-01p rozlišuje role rodinných p�íslušník� a vztahy mezi nimi, rozlišuje blízké 
p�íbuzenské vztahy  
�JS-3-2-01p dodržuje základní pravidla spole�enského chování  
�JS-3-2-01p p�i setkání s neznámými lidmi se chová adekvátn�  
�JS-3-2-01p projevuje toleranci k odlišnostem spolužák�, jejich p�ednostem i 
nedostatk�m  
�JS-3-2-02p pojmenuje nejb�žn�jší povolání a pracovní �innosti  

LIDÉ A �AS 
O�ekávané výstupy – 1. období 
žák 
�JS-3-3-01 využívá �asové údaje p�i �ešení r�zných situací v denním život�, rozlišuje 

d�j v minulosti, p�ítomnosti a budoucnosti 
�JS-3-3-02 pojmenuje n�které rodáky, kulturní �i historické památky, významné 

události regionu, interpretuje n�které pov�sti nebo báje spjaté s místem, v 
n�mž žije 

�JS-3-3-03 uplat�uje elementární poznatky o sob�, o rodin� a �innostech �lov�ka, o 
lidské spole�nosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na p�íkladech porovnává 
minulost a sou�asnost 

 

LIDÉ KOLEM NÁS 
O�ekávané výstupy – 1. období 
žák 
�JS-3-2-01 rozlišuje blízké p�íbuzenské vztahy v rodin�, role rodinných p�íslušník� a 

vztahy mezi nimi, projevuje toleranci k p�irozeným odlišnostem spolužák� i 
jiných lidí, jejich p�ednostem i nedostatk�m 

�JS-3-2-02 odvodí význam a pot�ebu r�zných povolání a pracovních �inností 
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ROZMANITOST P�ÍRODY 
O�ekávané výstupy – 1. období 
 
Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení:  
žák  
�JS-3-4-01p pozoruje a na základ� toho popíše n�které viditelné prom�ny v p�írod� v 
jednotlivých ro�ních obdobích  
�JS-3-4-02p pozná nejb�žn�jší druhy domácích a voln� žijících zví�at  
�JS-3-4-02p pojmenuje základní druhy ovoce a zeleniny a pozná rozdíly mezi d�evinami 
a bylinami  
�JS-3-4-03p provede jednoduchý pokus podle návodu  

ROZMANITOST P�ÍRODY 
O�ekávané výstupy – 1. období 
žák 
�JS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné prom�ny v p�írod� v jednotlivých 

ro�ních obdobích 
�JS-3-4-02 rozt�ídí n�které p�írodniny podle nápadných ur�ujících znak�, uvede 

p�íklady výskytu organism� ve známé lokalit� 
�JS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, ur�uje jejich spole�né 

a rozdílné vlastnosti a zm��í základní veli�iny pomocí jednoduchých 
nástroj� a p�ístroj� 

 

�LOV�K A JEHO ZDRAVÍ 
O�ekávané výstupy – 1. období 
žák 
�JS-3-5-01 uplat�uje základní hygienické, režimové a jiné zdravotn� preventivní 

návyky s využitím elementárních znalostí o lidském t�le; projevuje 
vhodným chováním a �innostmi vztah ke zdraví 

�JS-3-5-02 rozezná nebezpe�í r�zného charakteru, využívá bezpe�ná místa pro hru 
a trávení volného �asu; uplat�uje základní pravidla bezpe�ného chování 
ú�astníka silni�ního provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví 
jiných  

�JS-3-5-03 chová se obez�etn� p�i setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, 
která je mu nep�íjemná; v p�ípad� pot�eby požádá o pomoc pro sebe i pro 
jiné; ovládá zp�soby komunikace s operátory tís�ových linek  

�JS-3-5-04 reaguje adekvátn� na pokyny dosp�lých p�i mimo�ádných událostech 
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5.1.5.2   Vzd�lávací obsah vyu�ovacího p�edm�tu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�LOV�K A JEHO ZDRAVÍ 
O�ekávané výstupy – 1. období 
 
Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení:  
Žák 
 �JS-3-5-01p uplat�uje hygienické návyky a zvládá sebeobsluhu; popíše své zdravotní 
potíže a pocity; zvládá ošet�ení drobných poran�ní  
�JS-3-5-01p pojmenuje hlavní �ásti lidského t�la  
�JS-3-5-02p rozezná nebezpe�í; dodržuje zásady bezpe�ného chování; neohrožuje své 
zdraví a zdraví jiných  
�JS-3-5-02p uplat�uje základní pravidla bezpe�ného chování ú�astníka silni�ního 
provozu  
�JS-3-5-03p chová se obez�etn� p�i setkání s neznámými jedinci; v p�ípad� pot�eby 
požádá o pomoc pro sebe i pro jiné; ovládá zp�soby komunikace s operátory tís�ových 
linek  
�JS-3-5-04 reaguje adekvátn� na pokyny dosp�lých p�i mimo�ádných událostech   
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PØEDMÌT: PRVOUKA    ROÈNÍK: 1. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

�ák 

· Orientuje se v nejbli��ím okolí �koly 

· Orientuje se bezpeènì v  prostøedí �koly 

· Rozpozná svoji �kolu a spolu�áky 

· Urèí svoje pracovní místo 

· Popí�e bezpeènou cestu do �koly a zpìt 
· Popí�e místo, kde bydlí a jeho okolí 
· Uvede svou adresu 

· Orientuje se v nejbli��ím okolí svého bydli�tì 

· Uvede bezpeèná místa pro hry a odpoèinek v okolí 
domova i �koly 

· Rozli�í bezpeèná a nebezpeèná místa v okolí �koly a 
domova 

· Vybere z pøírody vìci, které tam nepatøí 
· Urèí a tøídí odpad 

· Popí�e odli�nosti mezi mìstem a vesnicí 
 

 

 

 

 

 

· Pojmenuje èleny své rodiny a popí�e jejich roli 
· Rozli�í základní pøíbuzenské vztahy v rodinì 

· Vypráví o své rodinì 

· Vyjmenuje dobré a �patné vlastnosti lidí a chápe 
rozdíl  

· Chová se vhodnì ve tøídì, �kolní jídelnì, 
v dopravním prostøedku apod. 

 

 

Místo, kde �ijeme 

- Domov � prostøedí domova 

- Orientace v místì bydli�tì 

- Prostøedí �koly 

- Bezpeèná cesta do �koly 

- �ivot na vesnici a ve mìstì 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidé kolem nás 

- Rodina � postavení jedince v rodinì 

- Blízké pøíbuzenské vztahy 

- Mezigeneraèní vztahy, mezilidské vztahy 

- Chování lidí � vlastnosti lidí 
- Základní pravidla slu�ného chování 

 

 

OVO: 

ÈJS �3 - 1 - 01 

ÈJS �3 - 1 - 02 

ÈJS �3 - 1 - 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

ÈJS � 3 � 2 - 01 

 

 

 

EV - Ekosystémy 

EV - Lidské aktivity a 
problémy �ivotního 
prostøedí 
EV - Vztah èlovìka k 
prostøedí 
OSV - Rozvoj 

schopností poznávání 
OSV - Seberegulace a 

sebeorganizace 

OSV - Komunikace 

OSV - Kooperace a 

kompetice 

OSV - Øe�ení problémù 
a rozhodovací 
dovednosti 

OSV - Hodnoty, 

postoje, praktická etika 

 

 

MuV - Princip 

sociálního smíru a 
solidarity 

VDO - Principy 

demokracie jako formy 

vlády a zpùsobu 
rozhodování 
OSV - Rozvoj 

schopností poznávání 
OSV - Psychohygiena 

OSV - Poznávání lidí 
OSV - Mezilidské 
vztahy 

OSV - Komunikace 
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PØEDMÌT: PRVOUKA    ROÈNÍK: 1. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

�ák: 
· Uvede svùj re�im dne s èasovými údaji 
· Vyjmenuje èásti dne 

· Orientuje se v èase, rozpozná rok, mìsíc, týden, 
den, hodina 

· Vyjmenuje roèní období, mìsíce, dny v týdnu 

· Pracuje s modelem hodin 

· Pracuje s pojmy Vánoce, Velikonoce, tradièní 
lidové zvyky 

 

 

· Pozoruje a jednodu�e popí�e zmìny v pøírodì 
v jednotlivých roèních obdobích 

· Porovnává zmìny poèasí, vzhled krajiny a chování 
�ivoèichù i rostlin v roèních obdobích 

· Rozli�í jehliènaté a listnaté stromy 

· Zná rozdíl mezi stromem a keøem 

· Urèí nejbì�nìj�í druhy rostlin, pozná a tøídí 
zeleninu a ovoce 

· Rozli�uje základní èásti rostlin 

· Pojmenuje a pozná známá domácí zvíøata a jejich 
mláïata 

· Tøídí �ivoèichy na domácí a volnì �ijící a uvede 
jejich zástupce 

 

 

· Popí�e základní stavbu lidského tìla, pojmenuje 
základní viditelné èásti 

· Uvede a uplatòuje základní zásady osobní hygieny, 
správné vý�ivy a zdravého zpùsobu �ivota, 
dodr�uje pitný re�im 

· Vysvìtlí pojmy zdraví, nemoc, úraz 

 

Lidé a !as 

- Základní orientace v èase � mìsíce, dny, celé 
hodiny 

- Re�im dne 

- Kalendáø 
- Roèní období 
- Lidové zvyky a tradice 

 

 

 

 

Rozmanitost p"írody 

- Roèní období v pøírodì 

- Nejznámìj�í jehliènaté a listnaté stromy  
- Stromy a keøe 

- Rostliny na zahradì a na louce 

- Domácí a hospodáøská zvíøata a jejich mláïata 

- Volnì �ijící zvíøata 

 

 

 

 

 

 

 

 

$lov%k a jeho zdraví 
- Lidské tìlo � základní stavba a funkce 

- Denní re�im prvòáèka 

- Péèe o zdraví � pitný a pohybový re�im, zdravá 
strava, nemoc, osobní hygiena, nemoc, úraz a jejich 
prevence 

- Osobní bezpeèí � bezpeèné chování v rùzném 

OVO: 

ÈJS � 3 - 3 - 01 

ÈJS � 3 - 3 - 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

ÈJS-3- 4-01 

ÈJS-3- 4-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

ÈJS-3 -5-01 

ÈJS-3- 5-02  

ÈJS-3- 5-03  

ÈJS-3- 5-04  

 

OSV - Kooperace a 

kompetice 

OSV - Øe�ení problémù 
a rozhodovací 
dovednosti 

OSV - Hodnoty, 

postoje, praktická etika 

OSV - Psychohygiena 

 

GV - Evropa a svìt nás 
zajímá 

OSV - Rozvoj 

schopností poznávání 
OSV � Komunikace 

OSV - Kooperace a 

kompetice 

OSV - Øe�ení problémù 
a rozhodovací 
dovednosti 

OSV - Hodnoty, 

postoje, praktická etika 

EV - Lidské aktivity a 
problémy �ivotního 
prostøedí 
OSV - Rozvoj 

schopností poznávání 
OSV - Komunikace 

OSV - Kooperace a 

kompetice 

OSV - Øe�ení problémù 
a rozhodovací 
dovednosti 

OSV - Hodnoty, 

postoje, praktická etika 
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PØEDMÌT: PRVOUKA    ROÈNÍK: 1. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

�ák: 
· Rozpozná jednoduché pøíznaky nìkterých 

onemocnìní 
· Seznamuje se s prevencí úrazù a poranìní 
· V modelových pøíkladech pøedvede základní 

zásady první pomoci 
· Vytváøí a osvojuje si pravidla bezpeèného chování 

ve �kole i mimo ni 
· Pozná nebezpeèné rostliny a houby 

· Chápe nebezpeèí po�ití lékù, návykových látek a 
zacházení s nebezpeènými pøedmìty 

· Ví jak a na koho se obrátit v situaci osobního 
ohro�ení a umí po�ádat o pomoc pro sebe i pro 
druhé 

· Uvede a uèí se na modelových situacích pou�ít 
èísla tísòového volání 

· Nacvièuje vhodné reakce pøi snaze cizího èlovìka o 
navázání kontaktu 

· Reaguje odpovídajícím zpùsobem na pokyny 
dospìlých pøi mimoøádných situacích 

· Rozezná a odhadne bezpeèná místa pro hru 

· Uplatòuje bezpeèné chování úèastníka- chodce 

silnièního provozu 

 

 

prostøedí, krizové situace, návykové látky pøivolání 
pomoci v situaci osobního èi cizího ohro�ení 

- Tísòové linky 

- Dopravní výchova 

- Situace hromadného ohro�ení 
 

 EV � Ekosystémy 

EV - Lidské aktivity a 
problémy �ivotního 
prostøedí 
OSV - Rozvoj schopností 
poznávání 
OSV - Mezilidské vztahy 

OSV � Komunikace 

OSV � Kooperace a 

kompetice 

OSV � Øe�ení problémù a 
rozhodovací dovedností 
OSV � Hodnoty, postoje, 

praktická etika 

EV - Vztah èlovìka 
k prostøedí 
MuV - Lidské vztahy 

MuV - Princip sociálního 
smíru a solidarity 

VDO - Principy 

demokracie jako formy 

vlády a zpùsobu 
rozhodování 
OSV - Rozvoj schopností 
poznávání 
OSV - Sebepoznání a 
sebepojetí 
OSV - Mezilidské vztahy 

OSV � Komunikace 

OSV � Kooperace a 

kompetice 

OSV � Øe�ení problémù a 
rozhodovací  
dovedností 

 



�VP ZV � KRUH, verze 2018 

 

101 

 

 

PØEDMÌT: PRVOUKA    ROÈNÍK: 2. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

�ák 

· Pojmenuje nejdùle�itìj�í èásti, ulice, budovy  a 
významná  místa obce (mìsta) 

· Vypráví o svém domovì a obci (mìstì) 
· Orientuje se ve své obci (mìstì) 
· Uvede názvy nejbli��ích okolních obcí a mìst 
· Kreslí jednoduché plány okolí svého domova a 

�koly 

· Pøemý�lí o mo�ném zpùsobu zlep�ení prostøedí 
okolí svého domova a obce (mìsta) 

· Dodr�uje správné dopravní návyky chodce 

· Vyhledává základní dopravní znaèky v okolí �koly 

· Pøemý�lí nad problematikou ochrany �ivotního 

prostøedí v na�em regionu 

· Aktivnì se zapojuje do udr�ování pìkného 
prostøedí okolí domova i �koly a do tøídìní odpadu 
v na�í �kole 

 

 

· Popí�e role rodinných pøíslu�níkù a vztahy mezi 
nimi 

· Rozli�uje základní i �ir�í pøíbuzenské vztahy 

· Rozli�í nevhodné chování 
· Respektuje nedostatky i pøednosti druhých lidí 
· Toleruje odli�nosti mezi spolu�áky 

· Pojmenuje a popí�e povolání svých rodièù 

· Popisuje základní lidská povolání 
· Zdùvodòuje význam èinností jednotlivých èlenù 

v rodinì a jejich podíl na chodu domácnosti 
· Pojmenuje slu�by a obchody ve svém okolí 
· Rozli�uje a vyu�ívá nejvhodnìj�í zpùsoby 

odpoèinku 

 

Místo, kde �ijeme 

- Na�e obec � název obce, její èásti, významné 
budovy, známá místa 

- Orientace v místì bydli�tì a v okolí �koly 

- Bezpeèná cesta do �koly,  
- Jednoduché náèrty plánù okolí 
- Ná� domov 

- Tøídìní odpadu 

- Ochrana pøírody 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidé kolem nás 

- �ivot a funkce rodiny 

- Sou�ití lidí � mezilidské vztahy, komunikace, 
mezigeneraèní vztahy  

- Vìci a èinnosti kolem nás � bì�né èinnosti 
v �ivotì lidí, pøedmìty denní potøeby, práce a 

zamìstnání, povolání, volný èas a jeho vyu�ití 
 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

ÈJS-3-1-01 

ÈJS-3-1-02 

ÈJS-3-1-03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

ÈJS-3-2-01 

ÈJS-3-2-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV � Hodnoty, 

postoje, praktická etika 

 

 

EV - Vztah èlovìka k 
prostøedí 
OSV - Rozvoj 

schopností poznávání 
OSV - Mezilidské 
vztahy 

OSV � Komunikace 

OSV � Kooperace a 

kompetice 

OSV � Øe�ení problémù 
a rozhodovací 
dovedností 
OSV � Hodnoty, 

postoje, praktická etika 

 

 

EV - Vztah èlovìka 
k prostøedí 
GV - Evropa a svìt nás 
zajímá 

OSV - Rozvoj 

schopností poznávání 
OSV - Mezilidské 
vztahy 

OSV � Komunikace 

OSV � Kooperace a 

kompetice 

OSV � Øe�ení problémù 
a rozhodovací 
dovedností 
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PØEDMÌT: PRVOUKA    ROÈNÍK: 2. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

�ák: 
· Rozli�uje roèní období, urèuje mìsíce, týdny, dny 

· Urèuje èas podle hodin 

· Pou�ívá kalendáø 
· Vysvìtlí pojmy kalendáøní rok, �kolní rok, víkend, 

pracovní týden 

· U�ívá pojmy rok, mìsíc, týden, den, hodina, minuta, 
vteøina 

· Stanoví denní re�im vhodný pro dítì, vymezí v nìm 
vhodné pracovní a odpoèinkové aktivity 

 

 

 

 

· Pojmenuje nìkteré volnì �ijící �ivoèichy v lese, na 

louce, na  poli 

· Pojmenuje  nejznámìj�í rostliny ze svého okolí a 
nìkteré pokojové rostliny 

· Uvede pøíklady u�itkových rostlin a hospodáøských 
zvíøat 

· Odvodí význam u�itkových rostlin a hospodáøských 
zvíøat pro èlovìka 

· Uvede pøíklady jedlých, nejedlých a jedovatých hub 

· Umí vyprávìt o významu lesa  
· Pøiøadí názvy bì�ným jehliènatým, listnatým,  

ovocným stromùm a keøùm 

· Popí�e ohleduplné chování k pøírodì 

· Navrhne zpùsob pomoci �ivoèichùm v pøírodì za 
nepøíznivých situací 

· Dodr�uje pravidla ohleduplného chování v pøírodì a 
ochraòuje ji 
Sleduje reakce organizmù na støídání roèních období 
 

Lidé a !as 

- Orientace v èase � urèování èasu, re�im dne, roèní 
období, kalendáø, rok, mìsíc, týden, den  

- Základní jednotky èasu (den, hodina, minuta) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozmanitosti p"írody 

- Ochrana pøírody � odpovìdnost lidí 
- Roèní období v pøírodì 

- �ivoèichové, rostliny a houby  
- Jehliènaté, listnaté, ovocné stromy a keøe 

- U�itkové rostliny 

- Hospodáøská zvíøata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

ÈJS-3-3-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

ÈJS-3-4-01 

ÈJS-3-4-02 

OSV � Hodnoty, 

postoje, praktická etika 

 

EV � Základní 
podmínky �ivota 

OSV - Mezilidské 
vztahy 

OSV � Komunikace 

OSV � Kooperace a 

kompetice 

OSV � Øe�ení problémù 
a rozhodovací 
dovedností 
OSV � Hodnoty, 

postoje, praktická etika 

 

GV � Objevujeme 

Evropu a svìt 
OSV � Rozvoj 

schopností a poznávání 
OSV � Mezilidské 
vztahy 

OSV � Komunikace 

OSV � Kooperace a 

kompetice 

OSV � Øe�ení problémù 
a rozhodovací 
dovedností 
OSV � Hodnoty, 

postoje, praktická etika 

 

EV - Ekosystémy 

OSV � Mezilidské 
vztahy 

OSV � Komunikace 
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PØEDMÌT: PRVOUKA    ROÈNÍK: 2. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

�ák: 
· Urèí a pojmenuje základní èásti lidského tìla a 

jednodu�e popí�e jejich funkci 
· Vysvìtlí péèi o sluch,  zrak a zuby 

· Popí�e prevenci nemoci a úrazù 

· Rozpozná jednoduché pøíznaky nemoci 
· Umí poskytnout základní pomoc pøi jednoduchých 

poranìních (dezinfekce, povrchové krvácení, 
odøenina, puchýø �) 

· Zvládá a uplatòuje základní návyky osobní hygieny 

· Rozeznává nebezpeèná místa ve svém okolí 
· V modelových situacích ohro�ení bezpeèí oznaèí 

mo�ná nebezpeèí a diskutuje o úèinných zpùsobech 
ochrany (kontakt se zvíøaty, neznámá místa a lidé 
atd�) 

· Uplatòuje zpùsoby bezpeèného chování v silnièním 
provozu, pøi høe a trávení volného èasu 

· Uvede pøíklady správného chování chodce a cyklisty 

· Pojmenuje základní dopravní znaèky 

· Dodr�uje základní pravidla silnièního provozu 

· Uvede základní ochranné pomùcky pro chodce 

· V modelových situacích doká�e zavolat na tísòovou 

linku, zná èísla tísòového volání a umí jednodu�e øíci, 
co potøebuje 

· Reaguje na pokyny dospìlých pøi mimoøádných 
událostech 

 

 

 

 

 

$lov%k a jeho zdraví 
- Lidské tìlo �základní èásti lidského tìla, péèe o 

zdraví � drobné úrazy a poranìní, první pomoc, 
nemoc, náv�tìva u lékaøe 

- Péèe o zdraví, zdravá vý�iva � vliv stravování na 
zdraví, osobní hygiena, pitný re�im 

- Osobní bezpeèí � chování v rizikovém prostøedí, 
krizové a mimoøádné situace, pøivolání pomoci 
v situaci osobního nebo cizího ohro�ení 

- Dopravní výchova  - bezpeèné chování v silnièním 
provozu, dopravní znaèky, pøedcházení rizikovým 
situacím v dopravì 

- Èísla tísòových linek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

ÈJS-3-5-01 

ÈJS-3-5-02 

ÈJS-3-5-03 

ÈJS-3-5-04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV � Kooperace a 

kompetice 

OSV � Øe�ení problémù 
a rozhodovací 
dovedností 
OSV � Hodnoty, 

postoje, praktická etika 

 

EV - Lidské aktivity a 
problémy �ivotního 
prostøedí 
MuV - Lidské vztahy 

 

MuV � Princip 

sociálního smíru a 
solidarity 

VDO - Principy 

demokracie jako formy 

vlády a zpùsobu 
rozhodování 
OSV � Mezilidské 
vztahy 

OSV � Komunikace 

OSV � Kooperace a 

kompetice 

OSV � Øe�ení problémù 
a rozhodovací 
dovedností 
OSV � Hodnoty, 

postoje, praktická etika 

 

EV - Vztah èlovìka 
k prostøedí 
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PØEDMÌT: PRVOUKA    ROÈNÍK: 3. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

�ák 

· Zaèlení svou obec do Pardubického kraje 

· Uvede a pozná základní státní symboly 

· Pracuje s mapou a plánem obce  
· Vyhledává a rozumí základním údajùm v turistické 

mapì 

· Vyznaèí a popí�e na obrázku cestu na urèené místo 

· Uvede mo�ná nebezpeèí osamoceného pohybu v 
krajinì 

· Rozli�uje pøírodní a lidské výtvory 

· Zaèlení obec do typu krajiny 

· Popisuje vliv èlovìka na utváøení rázu okolní 
krajiny 

· Urèí místa v obci, kde se tøídí odpad 

 

 

 

 

· Rozpozná odli�nost lidí z hlediska vnìj�ího vzhledu 

· Respektuje odli�né názory a zájmy jiných lidí 
· Usiluje o dobré vztahy ve tøídì 

· Nevyvy�uje se nad ostatní spolu�áky 

· Neprosazuje své potøeby silou 

· Na pøíkladech rozli�í základní práva lidí (dítìte) 
· Rozli�í nevhodné chování, vyjádøí svùj názor 
· Rozli�uje fyzickou a du�evní práci 
· Pojmenuje a popí�e rùzná povolání 
· Odvodí význam a potøebu rùznosti povolání 

 

  

 

Místo, kde �ijeme 

- Místní krajina 

- Okolní krajina � typy krajiny, orientaèní body,  
jednoduché druhy plánù a map obce 

- Státní symboly, historické zemì ÈR 

- Èlenìní ÈR na kraje- zaèlenìní obec, ve které 

�ijí do Pardubického kraje 

- Lidské èinnosti a jejich vliv na krajinu a �ivotní 
prostøedí obce (tøídìní odpadu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidé kolem nás 

- Chování lidí � kladné a záporné vlastnosti lidí, 
pravidla slu�ného chování, národnostní men�ina, 
cizinec 

- Sou�ití lidí � mezilidské vztahy a komunikace, 
zásady opatrnosti, vstøícnosti, úcty, slu�nosti a 
ohleduplnosti, lidská solidarita 

- Povolání a pracovní èinnosti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

ÈJS-3-1-01 

ÈJS-3-1-02 

ÈJS-3-1-03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 
ÈJS-3-2-01 

ÈJS-3-2-02 

 

 

VDO - Formy 

participace obèanù v 
politickém �ivotì 

OSV � Seberegulace a 

sebeorganizace 

OSV � Mezilidské 
vztahy 

OSV � Komunikace 

OSV � Kooperace a 

kompetice 

OSV � Øe�ení problémù 
a rozhodovací 
dovedností 
OSV � Hodnoty, 

postoje, praktická etika 
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PØEDMÌT: PRVOUKA    ROÈNÍK: 3. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

�ák: 
· Orientuje se v èase, rozli�uje mezi dìjem 

v minulosti, pøítomnosti a budoucnosti 
· Porovnává �ivot v souèasnosti a minulosti na 

pøíkladech a na základì zku�eností projevuje úctu 
k práci jiných lidí, ke zvykùm a tradicím 

· Pojmenuje nìkteré významné rodáky a pøedky 
regionu 

· Uvede kulturní nebo historické památky, významné 
události regionu 

· Interpretuje nìkteré místní báje a povìsti 
· Pojmenuje bì�né výrobky a urèí jejich vyu�ití 

 

 

 

· Sleduje zmìny poèasí, mìøí teplotu, zaznamenává 
výsledky a porovnává je 

· Uvede, zkoumá a popisuje základní vlastnosti látek 

· Uvede pøíklady zmìn látek (hmotnost, teplo, 
objem) 

· Provede jednoduchý pokus u skupiny známých 
látek 

· Urèí spoleèné a rozdílné vlastnosti známých látek 

· Zmìøí základní velièiny pomocí jednoduchých 
nástrojù a pøístrojù 

· rozumí významu Slunce jako zdroje tepla, svìtla, 
�ivota a zdraví 

· Na pøíkladech vysvìtlí význam vody a vzduchu pro 
èlovìka 

· Nakreslí a vysvìtlí kolobìh vody v pøírodì 

· Rozpozná a pojmenuje rùzná skupenství vody 
v pøírodì 

· Rozli�uje �ivé a ne�ivé pøírodniny 

· Pozná bì�né zástupce hornin a nerostù 

Lidé a !as 

- Souèasnost a minulost v na�em �ivotì � promìny 
zpùsobu �ivota, bydlení, pøedmìtù denní 
potøeby, prùbìh lidského �ivota 

- Regionální památky � doklady minulosti, 

významní rodáci, péèe o památky 

- Minulost a souèasnost obce 

- Báje, mýty, povìsti � minulost kraje a pøedkù, 
domov, vlast, rodný kraj 

- Èinnosti èlovìka, lidská práce, surovina, výrobek 

 

 

 

 

 

Rozmanitosti p"írody 

- Rozdìlení pøírodnin na �ivé a ne�ivé. 
- Látky a jejich vlastnosti � tøídìní látek (pøírodniny, 

suroviny, lidské výtvory, odpady), zmìny 
skupenství látek, vlastnosti látek, porovnávání látek  

a mìøení základních velièin s praktickým u�íváním 
základních jednotek 

- Nìkteré bì�né horniny a nerosty 

- Voda a vzduch, pùda � výskyt, vlastnosti a formy 
vody, obìh vody v pøírodì, vlastnosti, slo�ení a 
proudìní vzduchu, jejich význam pro �ivot 

- Slunce 

- Rostliny, houby, �ivoèichové- výskyt v regionu, 

význam v pøírodì a pro èlovìka, stavba tìla, 
základní znaky, funkce èástí tìla 

 

 

 

 

OVO: 

ÈJS-3-3-01 

ÈJS-3-3-02 

ÈJS-3-3-03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

ÈJS-3-4-02 

ÈJS-3-4-03 

 

 

EV - Základní 
podmínky �ivota 

EV - Vztah èlovìka 
k prostøedí 
OSV � Mezilidské 
vztahy 

OSV � Komunikace 

OSV � Kooperace a 

kompetice 

OSV � Øe�ení problémù 
a rozhodovací 
dovedností 
OSV � Hodnoty, 

postoje, praktická etika 
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PØEDMÌT: PRVOUKA    ROÈNÍK: 3. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

�ák: 
· Uvede základní znaky �ivota rostlin, �ivoèichù a 

hub 

· Rozezná rostliny kvetoucí a nekvetoucí,  
· Vyjmenuje nejznámìj�í hospodáøské, okrasné a 

léèivé rostliny 

· Popisuje stavbu tìla rostlin a hub a funkci 
základních èástí rostlin 

· Uvede základní znaky �ivota �ivoèichù, jejich 
potøeby, prùbìh a zpùsob �ivota 

· Popí�e stavbu tìla a nìkteré spoleèné znaky 
vybraných �ivoèichù 

· Rozli�í hospodáøská a domácí zvíøata 

· Doká�e se ohleduplnì chovat v pøírodì a 
ochraòovat ji  

· Pojmenuje nìkteré chránìné �ivoèichy a rostliny ve 
známé lokalitì  

 

 

· Popí�e základní rozdíly mezi lidmi a ostatními 
�ivoèichy 

· Pojmenuje a tøídí základní èásti lidského tìla a 
nìkteré vnitøní orgány 

· Porovnává vývojové etapy lidského �ivota 

· Zdùvodní význam správného dr�ení tìla 

· Sestaví svùj re�im dne s dodr�ením správných 
hygienických a stravovacích návykù 

· Zdùvodní základní zásady správné vý�ivy 

· Pojmenuje nìkterá zdravotní rizika spojená 
s u�íváním návykových látek, lékù, alkoholu 

· Uplatòuje zpùsoby bezpeèného chování tak, aby 
neohro�oval zdraví své a zdraví jiných 

· Dodr�uje základní pravidla úèastníkù silnièního 
provozu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$lov%k a jeho zdraví 
- Lidské tìlo � �ivotní potøeby a projevy, základní 

stavba a funkce, vývojové etapy èlovìka 

- Péèe o zdraví � denní re�im, zásady správné vý�ivy 

- Osobní bezpeèí � bezpeèné chování v rizikovém 
prostøedí a pøi setkání s neznámými osobami, 
návykové látky, krizové situace. Chování dítìte 
v situaci ohro�ení 

- Dopravní výchova- dopravní znaèky, bezpeèné 
chování v roli chodce a cyklisty (základní vybavení 
kola, péèe o kolo), dopravní situace, pravidla 
silnièního provozu 

- Mimoøádné situace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

ÈJS-3-5-01 

ÈJS-3-5-02 

ÈJS-3-5-03 

ÈJS-3-5-04 
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PØEDMÌT: PRVOUKA    ROÈNÍK: 3. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

�ák: 
· Zvládá dodr�ovat pravidla silnièního provozu v roli 

chodce i cyklisty v situacích na dìtském høi�ti 
· Øe�í jednoduché dopravní situace 

· Pojmenuje nìkteré dopravní znaèky 

· Popí�e správné vybavení jízdního kola 

· Odvodí potencionální nebezpeèí míst pro hru a 
trávení volného èasu 

· Chová se obezøetnì pøi setkání s neznámými jedinci 
a doká�e odmítnout nabídky cizích lidí 

· V pøípadì potøeby po�ádá o pomoc pro sebe i pro 
jiné dítì 

· Svìøí se dospìlým v pøípadì krizové situace (�ikana 
apod�) 

· Reaguje adekvátnì na pokyny dospìlých pøi 
mimoøádných událostech 

· Zvládne správnou komunikaci s operátorem tísòové 
linky 

 

 

 

ROZ�IØUJÍCÍ UÈIVO 

· Popí�e vyu�ívání pøírodních zdrojù s ohledem na 

ochranu �ivotního prostøedí 
 

 

· Urèuje hlavní a vedlej�í svìtové strany 

· Uvede názvy sousedních státù a jejich polohu 
vzhledem k ÈR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ochrana �ivotního prostøedí, správná likvidace 
odpadù 

 

 

- Svìtové strany 

- Na�e vlast a sousední státy-  jejich poloha vzhledem 

k ÈR 
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Vzd�lávací oblast: �lov�k a jeho sv�t 
Vzd�lávací obor: �lov�k a jeho sv�t 

 
5.1.6.1   Charakteristika vyu�ovacího p�edm�tu 
 
5.1.6.1.1  Obsahové, �asové a organiza�ní vymezení 
 

Vyu�ovací p�edm�t p�írodov�da je �len�n podle tematických okruh� Rozmanitost p�írody 
a �lov�k a jeho zdraví vzd�lávacího oboru �lov�k a jeho sv�t. Tematicky navazuje na 
p�edm�t Prvouka v  1. - 3. ro�níku. 
Vyu�ovací p�edm�t má ve 4. ro�níku �asovou dotaci 1 hodinu týdn� v prvním pololetí a 2 
hodiny týdn� ve druhém pololetí. V 5. ro�níku je hodinová dotace 2 hodiny týdn�.  
Uvedená témata jsou realizována p�edevším formou vyu�ovacích hodin s výrazným 
za�len�ním krátkodobých projekt�. 

Výuka je založena na pozorování, srovnávání a dalších aktivních �innostech, které 
probíhají ve t�ídách, �asto však i v terénu vzhledem k jednotlivým ro�ním obdobím. 
Uplat�ujeme také r�zné sout�že, hry a modelové situace a zejména vlastní zkušenosti žák�. 
 

Obsahem p�edm�tu p�írodov�da je získávání a rozvíjení takových v�domostí, schopností a 
dovedností, které žák�m umožní aktivn� poznávat p�írodu, �lov�ka a jím vytvo�ený sv�t, ve 
kterém žije a pracuje.  
Žáci poznávají Zemi jako planetu slune�ní soustavy, rozmanitost živé i neživé p�írody. 
Vedeme je k poznání, že Zem� a život na ní je celek, ve kterém se vše d�je ve vzájemné 
rovnováze, kterou m�že �lov�k snadno narušit a velmi obtížn� obnovovat. Žáci se u�í utvá�et 
si kladný a zodpov�dný vztah ke svému zdraví i zdraví druhých a k ochran� životního 
prost�edí. Získávají základní pou�ení o zdravotní prevenci, první pomoci a o bezpe�ném 
chování za mimo�ádných situací. 
Do výuky za�azujeme r�zné pokusy, které napomáhají žák�m získat schopnosti v plánování, 
argumentaci, výb�ru postup� a vyhodnocení. 
P�írodov�da vytvá�í p�irozený základ pro výuku ve vzd�lávacích oblastech �lov�k a p�íroda a 
�lov�k a zdraví ve vyšších ro�nících základního vzd�lávání.    
 

Do vyu�ovacího p�edm�tu p�írodov�da jsou za�azena pr��ezová témata:  
Environmentální výchova, Mediální výchova. 
 
 
 
 
5.1.6.1.2  Výchovné a vzd�lávací strategie 
 
Kompetence k u�ení  
U�itel 
 

• umož�uje žák�m pracovat s rozli�nými pom�ckami a �erpat informace z r�zných 
zdroj� 

5.1.6    P�írodov�da 
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• dává žák�m prostor k práci ve skupinách 
• klade d�raz na vyvozování a formulace r�zných tvrzení a prezentování výsledk� 

žákovy práce 
• za�azuje do výuky krátkodobé projekty a pokusy 
• vede žáky k plánování jednotlivých úkol� a postup�, k jejich kontrole a 

sebehodnocení 
 

 
 

Kompetence k �ešení problém� 
U�itel 

• zadává takové úkoly, které nutí žáka využít vlastních zkušeností a úsudku nebo 
získaných informací 

• umož�uje žák�m vyjád�it vlastní názor 
• vede žáky k hledání více �ešení a r�zných postup� 
• klade d�raz na hodnocení a praktické ov��ování zadaných úkol�  
• dává prostor k rozvíjení vlastní iniciativy a zájmu žák� 
• d�sledn� trvá na dokon�ení práce 
• zam��í se ve výuce zejména na využitelnost v praktickém život� 
 
 

 

Kompetence komunikativní 
U�itel 

• využívá r�zné komunika�ní technologie (internet, videokazety, dataprojektor……) 
• dává prostor k diskusi 
• v�nuje se práci s textem (vyhledávání, kladení otázek…)  
• vede žáky k pochopení podstatného a d�ležitého z množství informací v textu 
• motivuje žáky k vytvá�ení vlastních zápis� 
• povede žáka  ke schopnosti formulovat sv�j názor a zárove� vyslechnout a respektovat 

názor druhých 
 
 
Kompetence sociální a personální 
U�itel 

• dává žák�m prostor podílet se na vytvá�ení pravidel skupinové práce 
• za�azuje práci ve skupinách a klade d�raz na dodržování spole�n� stanovených 

pravidel práce v týmu 
• umož�uje žák�m pracovat na menších tematických projektech 
• zadává takové úkoly, ve kterých se uplatní každý �len skupiny vzhledem k jeho 

schopnostem 
• posiluje sebed�v�ru žáka a jeho samostatný rozvoj 

 
 

Kompetence ob�anské 
U�itel 

• klade d�raz na uv�domování si zodpov�dnosti za své konání 
• poukazuje na d�sledky ni�ení životního prost�edí a lhostejnosti ke svému okolí 
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• podporuje u žák� projevování pozitivního chování ke svému okolí 
• aktivn� zapojuje žáky do ochrany p�írody (t�íd�ní odpadu…) 
• za�azuje do výuky modelové situace chování lidí vzhledem ke svému prost�edí  
• vysv�tluje žák�m d�ležitost hospodárného využívání surovin a zdroj� 
• budí u žáka zájem o poznávání svého okolí formou vycházek a exkurzí 

 
 

 

Kompetence pracovní 
U�itel 

• kontroluje práce žák� 
• využívá �innostní u�ení a za�azuje do výuky názorné ukázky (pokusy) 
• p�stuje u žák� základní pracovní návyky: trp�livost, pe�livost, systemati�nost, 

zodpov�dnost 
 
 

 
 
 
5.1.6.1.3  O�ekávané výstupy oboru  (OVO) v RVP ZV 
 
 

 
 

 
 
 
 

ROZMANITOST P�ÍRODY 
O�ekávané výstupy – 2. období 
žák 
�JS-5-4-01 objevuje a zjiš�uje propojenost prvk� živé a neživé p�írody, princip 

rovnováhy p�írody a nachází souvislosti mezi kone�ným vzhledem p�írody 
a �inností �lov�ka 

�JS-5-4-02 vysv�tlí na základ� elementárních poznatk� o Zemi jako sou�ásti vesmíru 
souvislost s rozd�lením �asu a st�ídáním ro�ních období 

�JS-5-4-03 zkoumá základní spole�enstva ve vybraných lokalitách region�, zd�vodní 
podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v 
p�izp�sobení organism� prost�edí 

�JS-5-4-04 porovnává na základ� pozorování základní projevy života na konkrétních 
organismech, prakticky t�ídí organismy do známých skupin, využívá k tomu 
i jednoduché klí�e a atlasy 

�JS-5-4-05 zhodnotí n�které konkrétní �innosti �lov�ka v p�írod� a rozlišuje aktivity, 
které mohou prost�edí i zdraví �lov�ka podporovat nebo poškozovat 

�JS-5-4-06 stru�n� charakterizuje specifické p�írodní jevy a z nich vyplývající rizika 
vzniku mimo�ádných událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se 
ú�inn� chránit 

�JS-5-4-07 založí jednoduchý pokus, naplánuje a zd�vodní postup, vyhodnotí a vysv�tlí 
výsledky pokusu 
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ROZMANITOST P�ÍRODY 
O�ekávané výstupy – 2. období 
 
Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení:  
žák  
�JS-5-4-01p na jednotlivých p�íkladech poznává propojenost živé a neživé p�írody  
�JS-5-4-02p popíše st�ídání ro�ních období  
�JS-5-4-03p zkoumá základní spole�enstva vyskytující se v nejbližším okolí a pozoruje 
p�izp�sobení organism� prost�edí  
�JS-5-4-05p zvládá pé�i o pokojové rostliny a zná zp�sob pé�e o drobná domácí zví�ata  
�JS-5-4-05p chová se podle zásad ochrany p�írody a životního prost�edí  
�JS-5-4-05p popisuje vliv �innosti lidí na p�írodu a jmenuje n�které �innosti, které 
p�írodnímu prost�edí pomáhají a které ho poškozují  
�JS-5-4-06p reaguje vhodným zp�sobem na pokyny dosp�lých p�i mimo�ádných 
událostech  
�JS-5-4-07p provádí jednoduché pokusy se známými látkami  

�LOV�K A JEHO ZDRAVÍ 
O�ekávané výstupy – 2. období 
žák 
�JS-5-5-01 využívá poznatk� o lidském t�le k vysv�tlení základních funkcí 

jednotlivých orgánových soustav a podpo�e vlastního zdravého zp�sobu 
života 

�JS-5-5-02 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dít�te p�ed 
a po jeho narození 

�JS-5-5-03 ú�eln� plánuje sv�j �as pro u�ení, práci, zábavu a odpo�inek podle vlastních 
pot�eb s ohledem na oprávn�né nároky jiných osob 

�JS-5-5-04 uplat�uje ú�elné zp�soby chování v situacích ohrožujících zdraví a 
v modelových situacích simulujících mimo�ádné události; vnímá dopravní 
situaci, správn� ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající záv�ry pro své chování 
jako chodec a cyklista 

�JS-5-5-05 p�edvede v modelových situacích osvojené jednoduché zp�soby odmítání 
návykových látek 

�JS-5-5-06 uplat�uje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho 
preventivní ochranou 

�JS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zran�ní; ošet�í drobná poran�ní a zajistí léka�skou 
pomoc 

�JS-5-5-08 uplat�uje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v 
bezpe�ných zp�sobech sexuálního chování mezi chlapci a d�v�aty v daném 
v�ku 
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5.1.6.2   Vzd�lávací obsah vyu�ovacího p�edm�tu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�LOV�K A JEHO ZDRAVÍ 
O�ekávané výstupy – 2. období 
 
Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení:  
žák  
�JS-5-5-01p uplat�uje základní znalosti, dovednosti a návyky související s preventivní 
ochranou zdraví a zdravého životního stylu  
�JS-5-5-02p rozlišuje jednotlivé etapy lidského života  
�JS-5-5-04p uplat�uje ú�elné zp�soby chování v situacích ohrožujících zdraví a v 
modelových situacích simulujících mimo�ádné události  
�JS-5-5-04p uplat�uje základní pravidla silni�ního provozu pro cyklisty; správn� 
vyhodnotí jednoduchou dopravní situaci na h�išti  
�JS-5-5-05p odmítá návykové látky  
�JS-5-5-07p ošet�í drobná poran�ní a v p�ípad� nutnosti zajistí léka�skou pomoc  
�JS-5-5-08 uplat�uje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpe�ných 
zp�sobech sexuálního chování mezi chlapci a d�v�aty v daném v�ku  
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PØEDMÌT:  P�ÍRODOV�DA   ROÈNÍK:  4. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

       

�ák: 
· vysvìtlí pojmy: �ivá a ne�ivá pøíroda, uvede 

konkrétní pøíklady 

· chápe propojenost mezi �ivou a ne�ivou pøírodou 

· rozumí pojmu: rovnováha v pøírodì a umí uvést 
konkrétní pøíklad 

· uvádí pøíklady, jak se �ivoèichové a rostliny 
pøizpùsobují �ivotnímu prostøedí bìhem roku a 
porovnává je 

· umí roztøídit rostliny, �ivoèichy a houby do 
základních skupin dle rùzných hledisek a uvádí 
pøíklady zástupcù 

· uvede základní projevy �ivota �ivoèichù a rostlin a 

jejich vzájemné vztahy 

· popí�e stavbu tìla a funkce jednotlivých èástí rostlin a 
konkrétních �ivoèichù  

· pojmenuje nìkolik zástupcù chránìných a ohro�ených 
druhù rostlin a �ivoèichù 

· vyhledává ve svém okolí zástupce jednotlivých 
skupin �ivých organismù 

· doká�e vyu�ívat atlasy a odborné publikace pøi 
urèování konkrétních �ivých organismù 

· rozli�uje rùzná pøírodní spoleèenstva a uvádí jejich 
zástupce 

· doká�e charakterizovat specifické pøírodní jevy a 
z nich vyplývající rizika (po�áry, povodnì, 
meteorologické jevy, vichøice, krupobití atd.) 

 

Rozmanitost p"írody 

- rozmanitost �ivotního prostøedí 
- �ivá a ne�ivá pøíroda, tøídìní pøírodnin 

- pøíroda v roèních obdobích � rizika v pøírodì � 

rizika spojená s roèním obdobím a sezónními 
èinnostmi: mimoøádné události zpùsobené 
pøírodními vlivy (povodnì, snìhová kalamita 

apod.) 

- tøídìní rostlin a �ivoèichù 

- tøídìní hub 

- projevy a zpùsob �ivota �ivých org., jejich 

vzájemné vztahy 

- �ivotní podmínky �ivých org. 
- stavba tìla vybraných druhù rostlin a �ivoèichù 

- chránìné a ohro�ené druhy rostlin a �ivoèichù 

- pøírodní spoleèenstva 

 

 

 

OVO: 

ÈJS-5-4-01 

ÈJS-5-4-03 

ÈJS-5-4-04 

ÈJS-5-4-06 

 

 

 

 

 

EV � Ekosystémy 

EV � Základní 
podmínky �ivota 

EV � Lidské aktivity a 
problémy �ivotního 
prostøedí 
EV � Vztah èlovìka 

k prostøedí 
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PØEDMÌT:  P�ÍRODOV�DA   ROÈNÍK:  4. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

       

�ák: 
· uplatòuje zásady zdravého �ivotního stylu 

· vysvìtlí význam dodr�ování denního re�imu 

· vytvoøí èasový plán pro uèení, práci a volný èas 

· dodr�uje pitný re�im 

· rozli�uje mezi zdravou a nezdravou stravou 

· reaguje na pøíznivé i negativní vlivy vnìj�ího okolí, 
které ovlivòují jeho zdraví a osobní bezpeèí 

· zná a odmítá návykové látky, zpùsob odmítání se uèí 
na modelových situacích 

· diskutuje se spolu�áky a uèitelem o negativním vlivu 
rùzných �závislostí� na zdraví èlovìka  

· doká�e reagovat a ví, jak postupovat v rùzných 
mimoøádných událostech, co� se uèí a pøedvádí na 
modelových pøíkladech 

· ovládá základní úkony pøi poskytování první pomoci, 
rozpozná �ivot ohro�ující zranìní, o�etøí drobná 
poranìní 

· zná a dovede pou�ít telefonní èísla rychlé pomoci 
· popí�e, jak bude postupovat v rùzných situacích 

ohro�ujících zdraví 
· popí�e, jak mù�e vypadat mimoøádná situace 

hromadného ohro�ení, uvádí pøíklady 

· aplikuje znalost zásad chování za mimoøádné události 
· zná a dodr�uje pravidla silnièního provozu pro 

cyklisty a chodce 

 

 

 

 

 

 

 

$lov%k a jeho zdraví 
- péèe o zdraví 
- zdravá vý�iva � zdravý �ivotní styl, denní re�im 

- první pomoc pøi drobných poranìních 

- návykové látky a závislost na nich � automaty, 

poèítaèe, závislost obecnì 

- bezpeèné chování v silnièním provozu, dopravní 
znaèky 

- krizové situace (�ikana, násilí, agresivita, týrání�) 
- osobní bezpeèí - vhodná a nevhodná místa pro hru, 

oznaèování nebezpeèných látek, nebezpeèí 
komunikace pomocí elektronických médií 

- mimoøádné události a rizika ohro�ení s nimi 

spojená 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

ÈJS-5-5-03 

ÈJS-5-5-04 

ÈJS-5-5-05 

ÈJS-5-5-06 

ÈJS-5-5-07 
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PØEDMÌT:  P�ÍRODOV�DA   ROÈNÍK:  5. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

 

�ák: 

·  objasní význam Slunce pro �ivot na Zemi 
·  popí�e sluneèní soustavu 

·  vysvìtlí postavení Zemì ve vesmíru a vzhledem 
k Slunci 

·  vysvìtlí støídání roèních období, dne a noci 
·  má základní znalost o Mìsíci a jeho fázích 

·  umí vysvìtlit symboly Mìsíce v kalendáøi 
·  vytvoøí modelovou situaci Zemì, Slunce a Mìsíce a 

jejich vzájemných pohybù 

·  vyjmenuje a popí�e slo�ky ne�ivé pøírody  
·  rozli�í minerály a horniny a urèí nìkteré druhy 

·  objasní, jak vzniká pùda a horniny 

·  tøídí pùdu podle úrodnosti 
·  uvede význam a vlastnosti pùdy, vzduchu a vody pro 

�ivot na Zemi 
·  provede pokus dle návodu, naplánuje a zdùvodní 

postup, vyhodnotí jej 
·  zhodnotí dopad lidského chování na �ivotní prostøedí 
·  porovnává, které lidské èinnosti jsou pøírodì prospì�né 

a které �kodlivé 

·  navrhuje konkrétní øe�ení problémù souvisejících 
s ochranou �ivot. prostøedí, aplikuje navr�ená øe�ení 
v bì�ném �ivotì 

·  zhodnotí pøíèiny a dùsledky konkrétních �ivelných 
pohrom a pøírodních katastrof, proká�e schopnost 
úèinnì se chránit v modelových situacích 

·  vysvìtlí pøíèinu rozdílných �ivotních podmínek  
     na Zemi 

·  rozdìlí Zemi na jednotlivé podnebné pásy a popí�e 
�ivot v rùzných podnebných pásech 

 

Rozmanitost p"írody 

- vesmír a Zemì 

- sluneèní soustava 

- vesmírná tìlesa 

- pohyby Zemì 

- látky a jejich vlastnosti, mìøení 
- �ivotní podmínky 

- rozmanitost �ivota na Zemi 
- �ivot v rùzných podnebných pásech 

- nerosty, horniny, pùda 

- voda a vzduch, kolobìh vody v pøírodì, slo�ení 
vzduchu 

- ochrana ovzdu�í 
- péèe o �ivotní prostøedí 
- tøídìní a likvidace odpadù 

-  netypické pøírodní jevy a z nich vyplývající rizika 
vzniku mimoøádných událostí a ochrana pøed nimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

ÈJS-5-4-01 

ÈJS-5-4-02 

ÈJS-5-4-05 

ÈJS-5-4-06 

ÈJS-5-4-07 

 

EV � Ekosystémy 

EV � Základní 
podmínky �ivota 

EV � Lidské aktivity a 
problémy �ivotního 
prostøedí 
EV � Vztah èlovìka 
k prostøedí 
MeV � Kritické ètení a 
vnímání mediálních 
sdìlení 
MeV � Interpretace 

vztahu mediálních 
sdìlení a reality 
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PØEDMÌT:  P�ÍRODOV�DA   ROÈNÍK:  5. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

 

�ák: 
· popí�e vznik a vývoj jedince 

· uvede jednotlivé etapy lidského �ivota pøed a po 
narození 

· popí�e a vysvìtlí vnìj�í odli�nosti mezi jedinci 

· podrobnìji popí�e stavbu lidského tìla 

· pojmenuje vnìj�í i vnitøní èásti lidského tìla 

· rozli�í základní orgánové soustavy  
· zná funkce nejdùle�itìj�ích orgánù a soustav 

· popí�e základní rozdíly mezi pohlavími a doká�e 
popsat bezpeèný zpùsob sexuálního chování mezi 
chlapci a dìvèaty daného vìku 

· rozli�í bì�né nemoci a chová se vùèi nim preventivnì 

· zvládne základní péèi o nemocného 

· ví, co je HIV a nemoc AIDS, jak se pøená�í  
· vysvìtlí, jak se chránit pøed HIV/AIDS    

 

    

· chrání svùj i cizí majetek 

· rozumí hodnotì penìz 

· sestaví jednoduchý osobní rozpoèet, objasní, jak øe�it 
situaci, kdy jsou pøíjmy vìt�í ne� výdaje a naopak, na 

pøíkladech objasní rizika pùjèování penìz, uvede 
pøíklady základních pøíjmù a výdajù domácnosti 

· na pøíkladu vysvìtlí, jak reklamovat zbo�í 
· vysvìtlí, co znamená kultura a uvede jednoduché 

pøíklady podoby a projevù kultury ve svém okolí 
· uvede pøíklady kulturních institucí 
· uvede a popí�e pøíklad globálního problému, 

diskutuje o nìm se spolu�áky a uèitelem a hledá jeho 
øe�ení  

 

$lov%k a jeho zdraví 
- stavba lidského tìla 

- vývoj jedince 

- orgánové soustavy, orgány a jejich funkce 

- rozdíly mezi mu�em a �enou 

- partnerství, rodièovství, základy lidské reprodukce 

- sexualita - bezpeèné chování 
- nemoci a prevence- pøenosné a nepøenosné nemoci, 

ochrana pøed infekcemi pøenosnými krví 
(hepatitida, HIV, AIDS..), prevence nemocí a 
úrazù 

 

 

 

 

 

 

 

Lidé kolem nás 

- právo a spravedlnost 
- právní ochrana obèanù a majetku 

- èlovìk a spoleènost- kultura, kulturní instituce 

- vlastnictví 
- peníze a cena- rozpoèet, pøíjmy, výdaje 

domácnosti, forma penìz, zpùsoby placení, banka 
(úspory, pùjèky) 

- základní globální problémy 

 

OVO: 

ÈJS-5-5-01 

ÈJS-5-5-02 

ÈJS-5-5-06 

ÈJS-5-5-08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

ÈJS-5-2-04 

ÈJS-5-2-05 

ÈJS-5-2-02 
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Vzd�lávací oblast: �lov�k a jeho sv�t 
Vzd�lávací obor: �lov�k a jeho sv�t 

 
5.1.7.1   Charakteristika vyu�ovacího p�edm�tu 
 
5.1.7.1.1  Obsahové, �asové a organiza�ní vymezení 
 
Vyu�ovací p�edm�t vlastiv�da je �len�n podle tematických okruh� Místo, kde žijeme, Lidé 

kolem nás a Lidé a �as vzd�lávacího oboru �lov�k a jeho sv�t. Tematicky navazuje na 
p�edm�t prvouka v 1. - 3. ro�níku. Uvedená témata jsou realizována p�edevším formou 
vyu�ovacích hodin s ob�asným za�len�ním krátkodobých projekt�. 
 
Vyu�ovací p�edm�t má ve 4. ro�níku �asovou dotaci 2 hodiny týdn� v prvním pololetí a 1 
hodina týdn� ve druhém pololetí. V 5. ro�níku je hodinová dotace 2 hodiny týdn�.  
 
Výuka probíhá v�tšinou ve t�ídách. Do programu tohoto p�edm�tu �asto za�azujeme exkurze, 
návšt�vy regionálních výstav, muzeí, galerií a slavností. N�kdy pracujeme i v terénu, zejména 
p�i pozorování a orientaci v terénu. 
 
Vlastiv�da v návaznosti na prvouku p�ináší žák�m základní poznatky o významných 
p�írodních, hospodá�ských, spole�enských, kulturních a historických okolnostech života lidí. 
U�í je vnímat lidi, vztahy mezi nimi, všímat si podstatných v�cných stránek i krásy lidských 
výtvor� a p�írodních jev�, soust�ed�n� je pozorovat, p�emýšlet o nich a chránit je.  
Seznamuje žáky s d�ležitými událostmi a významnými osobnostmi národních d�jin. 
P�edm�t sm��uje k tomu, aby byli žáci schopni propojovat historické, zem�pisné a kulturní 
informace, poznávat a chápat rozdíly mezi lidmi, rozum�t práv�m a povinnostem. 
Žáci se u�í orientovat v d�jích a v �ase. Snažíme se vyvolat u žák� zájem o minulost, o 
kulturní bohatství regionu i celé zem� a to zejména samostatným vyhledáváním a zkoumáním 
informací z dostupných zdroj�. 
Vlastiv�da vytvá�í p�irozený základ pro výuku ve vzd�lávacích oblastech �lov�k a spole�nost 
a �lov�k a p�íroda ve vyšších ro�nících základního vzd�lávání. 
 
Do vyu�ovacího p�edm�tu Vlastiv�da jsou za�azena pr��ezová témata: 
Výchova demokratického ob�ana, Mediální výchova, Environmentální výchova. 
 
 
5.1.7.1.2  Výchovné a vzd�lávací strategie 
 
Kompetence k u�ení  

U�itel 
• umož�uje žák�m pracovat s rozli�nými názornými pom�ckami a �erpat informace 

z r�zných zdroj� 
• dává žák�m prostor k práci ve skupinách 
• klade d�raz na vyvozování a formulace r�zných tvrzení a prezentování výsledk� 

žákovy práce 

5.1.7    Vlastiv�da 
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• za�azuje do výuky krátkodobé projekty a modelové situace 
• vede žáky k plánování jednotlivých úkol� a postup�, k jejich kontrole a 

sebehodnocení 
• ukazuje žák�m, jak formulovat hypotézy a jak ov��ovat jejich pravdivost 
• za�azuje do výuky tematické exkurze 
• zadává žák�m zajímavé a tv�r�í úkoly 

 
 
Kompetence k �ešení problém�  
U�itel 

• klade d�raz na hodnocení a praktické ov��ování zadaných úkol� 
• dává prostor k rozvíjení vlastní iniciativy a zájmu žák� formou referát� 
• zadává takové úkoly, které nutí žáka využít vlastních zkušeností a úsudku nebo 

získaných informací 
• nabízí možnost zú�astnit se �ešení problémových situací samostatn� i ve skupin� 
• povzbuzuje žáky p�i neúsp�šnosti 
 
 
 

Kompetence komunikativní 

U�itel 
• umož�uje žák�m vyjád�it vlastní názor 
• využívá r�zné komunika�ní technologie (internet, videokazety, dataprojektor……) 
• dává prostor k diskusi 
• v�nuje se práci s textem (vyhledávání, kladení otázek…)  
• vede žáky k pochopení podstatného a d�ležitého z množství informací v textu 
• motivuje žáky k vytvá�ení vlastních zápis� 
• povede žáka  ke schopnosti formulovat sv�j názor a zárove� vyslechnout a respektovat 

názor druhých 
• nabádá žáky k bezpe�né komunikaci prost�ednictvím elektronických médií 

 
 

Kompetence sociální a personální 

U�itel 
• dává žák�m prostor podílet se na vytvá�ení pravidel skupinové práce 
• za�azuje práci ve skupinách a klade d�raz na dodržování spole�n� stanovených 

pravidel práce v týmu 
• posiluje sebed�v�ru žáka a jeho samostatný rozvoj individuálním p�ístupem 
• ukazuje na u�ivu p�íklady z historie i sou�asnosti, kdy byla nezbytná spolupráce a 

podíl každého jedince na utvá�ení spole�nosti 
 

Kompetence ob�anské 

U�itel 
• klade d�raz na pochopení práv a povinností ob�ana 
• vysv�tluje termíny a diskutuje na r�zná témata 
• vede žáky k zodpov�dnosti, poznání a lásce ke své vlasti 
• vysv�tluje žák�m historické souvislosti 

 



ŠVP ZV – KRUH, verze 2018 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 

 
 

119

 
• vede žáka k orientaci v problematice pen�z a cen a k odpov�dnému spravování 

osobního rozpo�tu  
 

Kompetence pracovní 
U�itel 

• využívá �innostní u�ení a za�azuje do výuky názorné ukázky (pokusy) 
• za�azuje do výuky takové úkoly, které vedou žáka zvolit si vhodné téma a jeho 

zpracování 
 
5.1.7.1.3  O�ekávané výstupy oboru  (OVO) v RVP ZV 
 
 

 
 

 
 

MÍSTO, KDE ŽIJEME 
O�ekávané výstupy – 2. období 
 
Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení:  
žák  
�JS-5-1-01p popíše polohu svého bydlišt� na map�, za�lení svou obec (m�sto) do 
p�íslušného kraje  
�JS-5-1-01p, �JS-5-1-02p orientuje se na map� �eské republiky, ur�í sv�tové strany  
�JS-5-1-02p �ídí se zásadami bezpe�ného pohybu a pobytu v p�írod�  
�JS-5-1-03p má základní znalosti o �eské republice a její zem�pisné poloze v Evrop�  
�JS-5-1-04p uvede pam�tihodnosti, zvláštnosti a zajímavosti regionu, ve kterém bydlí  
�JS-5-1-05p sd�lí poznatky a zážitky z vlastních cest  
�JS-5-1-06p pozná státní symboly �eské republiky  

MÍSTO, KDE ŽIJEME 
O�ekávané výstupy – 2. období 
žák 
�JS-5-1-01 ur�í a vysv�tlí polohu svého bydlišt� nebo pobytu vzhledem ke krajin� a 

státu 
�JS-5-1-02 ur�í sv�tové strany v p�írod� i podle mapy, orientuje se podle nich a �ídí se 

podle zásad bezpe�ného pohybu a pobytu v p�írod� 
�JS-5-1-03 rozlišuje mezi ná�rty, plány a základními typy map; vyhledává jednoduché 

údaje o p�írodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, 
Evropy a polokoulí 

�JS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti p�írody, osídlení, hospodá�ství a 
kultury, jednoduchým zp�sobem posoudí jejich význam z hlediska 
p�írodního, historického, politického, správního a vlastnického 

�JS-5-1-05 zprost�edkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a 
porovná zp�sob života a p�írodu v naší vlasti i v jiných zemích 

�JS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a n�které jejich zástupce, symboly 
našeho státu a jejich význam 
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LIDÉ KOLEM NÁS 
O�ekávané výstupy – 2. období 
 
Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení:  
žák  
�JS-5-2-01p, �JS-5-2-02p dodržuje pravidla pro soužití ve škole, v rodin�, v obci (m�st�)  
�JS-5-2-03p rozpozná nevhodné jednání a chování vrstevník� a dosp�lých  
�JS-5-2-03p uvede základní práva dít�te, práva a povinnosti žáka školy  
�JS-5-2-04p používá peníze v b�žných situacích, odhadne a zkontroluje cenu 
jednoduchého nákupu a vrácené peníze  
�JS-5-2-04p porovná svá p�ání a pot�eby se svými finan�ními možnostmi, uvede p�íklady 
rizik p�j�ování pen�z  
�JS-5-2-04p sestaví jednoduchý osobní/rodinný rozpo�et, uvede p�íklady základních 
p�íjm� a výdaj�  

LIDÉ KOLEM NÁS 
O�ekávané výstupy – 2. období 
žák 
�JS-5-2-01 vyjád�í na základ� vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí 

a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodin�, v 
obci (m�st�) 

�JS-5-2-02 rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a od�vodní své názory, p�ipustí 
sv�j omyl a dohodne se na spole�ném postupu �ešení  

�JS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat nemohou a 
která porušují základní lidská práva nebo demokratické principy 

�JS-5-2-04 orientuje se v základních formách vlastnictví; používá peníze v b�žných 
situacích, odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, na p�íkladu 
ukáže nemožnost realizace všech cht�ných výdaj�, vysv�tlí, pro� spo�it, kdy 
si p�j�ovat a jak vracet dluhy 

�JS-5-2-05 poukáže v nejbližším spole�enském a p�írodním prost�edí na zm�ny a 
n�které problémy a navrhne možnosti zlepšení životního prost�edí obce 
(m�sta) 
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5.1.7.2   Vzd�lávací obsah vyu�ovacího p�edm�tu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIDÉ A �AS 
O�ekávané výstupy – 2. období 
 
Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení:  
žák  
�JS-5-3-03p, �JS-5-3-04p rozeznává rozdíl mezi životem dnes a životem v dávných 
dobách  
�JS-5-3-03p, �JS-5-3-04p uvede významné události, které se vztahují k regionu a kraji  
�JS-5-3-03p, �JS-5-3-04p vyjmenuje nejvýznamn�jší kulturní, historické a p�írodní 
památky v okolí svého bydlišt�  

LIDÉ A �AS 
O�ekávané výstupy – 2. období 
žák 
�JS-5-3-01 pracuje s �asovými údaji a využívá zjišt�ných údaj� k pochopení vztah� 

mezi d�ji a mezi jevy 
�JS-5-3-02 využívá archiv�, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informa�ních zdroj� 

pro pochopení minulosti; zd�vodní základní význam chrán�ných �ástí 
p�írody, nemovitých i movitých kulturních památek 

�JS-5-3-03 rozeznává sou�asné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a 
sou�asnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik 

�JS-5-3-04 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách zp�sob života a práce p�edk� na 
našem území v minulosti a sou�asnosti s využitím regionálních specifik 

�JS-5-3-05 objasní historické d�vody pro za�azení státních svátk� a významných dn� 
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PØEDMÌT:  VLASTIV�DA    ROÈNÍK:  4. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

     

�ák: 
· vysvìtlí a zaøadí polohu svého bydli�tì nebo pobytu     

vzhledem ke krajinì a státu 

· nazve a uká�e svìtové strany na mapì i v pøírodì 

· odvodí vedlej�í svìtové strany podle hlavních 
svìtových stran 

· rozli�í náèrty, plány a rùzné typy map 

· vyhledá a ète z mapy základní údaje 

· rozumí mìøítku mapy a smluvním znaèkám  
· vysvìtlí a uká�e na mapì polohu ÈR vzhledem 

k sousedním státùm a Evropì 

· popí�e podnebí a typické poèasí na�í republiky 

· sleduje promìnlivost a zvlá�tnosti pøírody v na�em 
regionu a z toho vyvodí typické projevy pøírody 
v na�em kraji 

· zaøadí ÈR do podnebného pásma  
· vysvìtlí , co je poèasí a podnebí 
· pomocí mapy popí�e a rozli�uje  povrch ÈR 

· odvozuje vliv povrchu ÈR na �ivotní podmínky 

· rozdìlí ÈR na jednotlivé kraje 

· seznámí se se zajímavými místy ÈR, která mù�e pøi 
prázdninových výletech nav�tívit 

· rozdìlí dopravu, porovná výhody a nevýhody  
jednotlivých druhù dopravy 

· vysvìtlí, co jsou slu�by 

· vyjmenuje plodiny ní�in a vysoèin 

· na mapì vyhledá tì�bu nerostných surovin v ÈR 

· uvede hlavní orgány státní moci 
· vysvìtlí základní princip  demokratického státu 

· charakterizuje státoprávní uspoøádání ÈR 

· zná  a jednodu�e  popí�e státní symboly 

 

Místo, kde �ijeme 

- poloha a povrch ÈR 

- vodstvo v ÈR 

- poèasí a podnebí 
- zemìdìlství a prùmysl v na�í republice 

- grafické znázornìní povrchu ( mapy, plány ) 
- ètení mapy, vysvìtlivky, mìøítko mapy 

- místní oblast, region, riziková místa a situace 

- politický systém v ÈR 

- státní správa a samospráva 

- armáda ÈR 

- státní symboly 

   -      cestujeme po ÈR 

   -      výroba, slu�by, obchod a doprava ÈR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

ÈJS-5-1-01 

ÈJS-5-1-02 

ÈJS-5-1-03 

ÈJS-5-1-04 

ÈJS-5-1-06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EV � Ekosystémy 

EV � Základní 
podmínky �ivota 

EV � Lidské aktivity a 
problémy �ivotního 
prostøedí 
EV � Vztah èlovìka 
k prostøedí 
MeV � Stavba 

mediálních sdìlení 
MeV � Práce 
v realizaèním týmu 

GV � Objevujeme 

Evropu a svìt 
VDO � Obèan, 
obèanská spoleènost a 
stát 
VDO � Formy 

participace obèanù 
v politickém �ivotì 
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PØEDMÌT:  VLASTIV�DA    RO�NÍK:  4. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

 

�ák:  
· stru!n" charakterizuje riziková místa a situace � 

vysv"tlí, pop#. uká�e, jak se v modelové situaci 
zachovat 

· seznamuje se se základními  lidskými právy a právy 
dít"te 

· vysv"tlí souvislost mezi právem a povinností 
· respektuje své spolu�áky a zásady skupinové práce 

· podílí se na sestavení t#ídní samosprávy  
· vytvá#í základní pravidla sou�ití ve t#íd"  
· zasahuje do diskuse o pravidlech sou�ití ve �kole 

· pozoruje a následn" vyhodnocuje chování lidí ve 
svém okolí 

· rozli�uje zásady slu�ného chování 
· uvádí p#íklady ze svého okolí, kdy jsou poru�ována 

lidská práva a demokratické principy 

· obhájí a od$vodní sv$j názor a argumentuje 

· respektuje  názor druhých 

· uzná svou chybu a sna�í se o její nápravu 

· pomáhá nemocným a zdravotn" posti�eným 

· spolupracuje se svými spolu�áky ve �kole i ostatních 
sociálních skupinách ( krou�ek, sportovní oddíl�) 

· v�ímá si odli�ností mezi lidmi a p#emý�lí, jak je 

vyu�ít ku prosp"chu celé spole!nosti 
· vysv"tlí pojem korupce 

 

· vysv"tlí souvislost mezi státními svátky a 
historickými událostmi, ke kterým se vztahují 

· vypráví o �ivot" lidí v minulosti a porovnává se 
sou!asným zp$sobem �ivota 

 

 

Lidé kolem nás 

- t#ídní samospráva 

- základní lidská práva a práva dít"te 

- práva a povinnosti dít"te 

- �kolní #ád 

- osobní bezpe!í 
- chování a sou�ití lidí 
- protiprávní jednání, korupce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidé a !as 

- orientace v !ase, ur!ování !asu 

- sou!asnost a minulost v na�em �ivot" 

- státní svátky a významné dny 

- regionální památky, pov"sti a osobnosti 
 

 

OVO: 

�JS -5-2-01 

�JS -5-2-02 

�JS -5-2-03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

�JS -5-3-01 

�JS -5-3-02 

�JS -5-3-03 

�JS -5-3-04 

�JS -5-3-05 
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PØEDMÌT:  VLASTIV�DA    RO�NÍK:  4. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

 

· zná regionální památky a významné osobnosti na�eho 

regionu 

· zná a stru!n" charakterizuje nejd#le�it"j�í osobnosti 
!eských d"jin v daném !asovém období, popí�e 
svými slovy vývojové etapy historie na�í vlasti a         
nejd#le�it"j�í události, které m"ly vliv na dal�í vývoj   
na�í zem" v daném !asovém období 

 

 

 

 

- na�e zem" v dávných dobách 

- d"jiny jako !asový sled událostí 
- d"jiny �R jako !asový sled událostí (od p$íchodu 

�ech# p$es st$edov"k po vládu Habsburk#)  
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PØEDMÌT:  VLASTIV�DA    RO�NÍK:  5. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

     

    �ák: 
· diskutuje s ostatními spolu�áky o svých 

zku�enostech a zá�itcích z vlastních cest 
· na základ! vlastních poznatk" porovnává zp"sob 

�ivota a p#írodu u nás a v jiných zemích  
· orientuje se na map! Evropy, vyhledá evropské 

státy a významná evropská m!sta 

· porovná sv!tadíly a oceány podle velikosti, popí�e 
podle mapy jejich polohu na Zemi 

· vysv!tlí pojem Evropská unie a uvede význam 
$lenství �R v EU 

· rozd!lí �R na jednotlivé kraje 

· vyhledá na map! krajská m!sta a dal�í velká m!sta 

· popí�e polohu, povrch , vodstvo, zem!d!lství a 
pr"mysl v jednotlivých krajích 

· vyhledá a zprost#edkuje ostatním zajímavosti  a 
roz�i#ující informace o krajích �R 

 

  

 

 

 

 

 

 

Místo, kde �ijeme 

- vlastní zku�enosti �ák" z cestování 
- Evropa a sv!t 
- kontinenty a oceány 

- evropské státy 

- Evropská unie, výhody $lenství v EU 

- Regiony �R- povrch, m!sta, surovinové zdroje, 
výroba, slu�by a obchod 

- Pardubický kraj, m"j region 

 

 

 

 

OVO: 

CJS-5-1-05 

�JS-5-1-03 

 

 

EV � Ekosystémy 

EV � Základní 
podmínky �ivota 

EV � Lidské aktivity a 
problémy �ivotního 
prost#edí 
EV � Vztah $lov!ka 
k prost#edí 
MeV � Kritické $tení a 
vnímání mediálních 
sd!lení 
MeV � Interpretace 

vztahu mediálních 
sd!lení a reality 

MeV � Práce 
v realiza$ním týmu 

VDO � Ob$an, 
ob$anská spole$nost a 
stát 
 

 

 

 



�VP ZV � KRUH, verze 2018 

 

126 

 

 

PØEDMÌT:  VLASTIV�DA    RO�NÍK:  5. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

     

�ák: 
· p!evypráví n"kterou #eskou pov"st a regionální 

pov"st 
· zná a stru#n" charakterizuje nejd$le�it"j�í osobnosti 

#eských d"jin v daném #asovém období 
· popí�e svými slovy vývojové etapy historie na�í 

vlasti a nejd$le�it"j�í události, které m"ly vliv na 
dal�í vývoj na�í zem" v daném #asovém období 

· porovnává zp$sob �ivota lidí na na�em území 
v minulosti a sou#asnosti na konkrétních p!íkladech 

· vyu�ívá r$zné informa#ní zdroje (knihy, muzea, 

galerie..) k pochopení minulosti  
 

 

 

 

 

 

 

Lidé a !as 

- d"jiny jako #asový sled událostí 
- letopo#et, kalendá!e 

- na�e zem" v dávných dobách 

 

- d"jiny �R jako #asový sled událostí (od bitvy na 
Bílé ho!e po �sametovou revoluci�)  

- báje, mýty, pov"sti, Staré pov"sti #eské 

 

 

OVO: 

�JS-5-3-01 

�JS-5-3-02 

�JS-5-3-03 

�JS-5-3-04 

�JS-5-3-05 
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Vzd�lávací oblast: Um�ní a kultura 
Vzd�lávací obor: Hudební výchova 

 
5.1.8.1   Charakteristika vyu�ovacího p�edm�tu 
 

5.1.8.1.1  Obsahové, �asové a organiza�ní vymezení 
 

Povinný vyu�ovací p�edm�t hudební výchova pro 1. stupe� ZŠ (1. – 5. t�ída) má 
�asovou dotaci 1 hodinu týdn�. Výuka probíhá p�edevším ve t�ídách, nebo� se využívá zna�né 
množství u�ebních pom�cek (orffovské doprovodné nástroje, kazetový magnetofon, hudební 
nástroje, obrázky hudebních nástroj�, skladatel� aj.). Za�len�ny mohou být také návšt�vy 
koncert�, hudebních p�edstavení, ú�ast na p�veckých sout�žích aj.  
 
 Hudební výchova má p�edevším obohatit žáka v jeho estetickém vnímání a prožívání 
sv�ta a podn�covat pot�ebu setkávání s hudbou. Toto se uskute��uje prost�ednictvím 
p�veckých, instrumentálních, poslechových a hudebn� pohybových �inností, které jsou 
vzájemn� propojeny a navzájem se ovliv�ují a dopl�ují.  
 
 Jejich obsahem je hlasová výchova, rozvoj rytmických a intona�ních dovedností, 
jednohlasý a vícehlasý zp�v, osvojování hry na orffovské nástroje, hudebn� pohybový projev. 
Tyto �innosti vedou k rozvoji žákovi hudebnosti, která se projeví jeho hudebními 
dovednostmi (sluchovými, rytmickými, p�veckými, intona�ními, instrumentálními, hudebn� 
pohybovými, hudebn� tvo�ivými a poslechovými). 
 
 Ve všech hudebních aktivitách jsou p�im��en� k v�ku žák� používány hudební pojmy 
a hudebn� naukové poznatky, které slouží k osv�tlení hudebních problém� a k jasn�jšímu 
vyjad�ování o hudb�. 
     
Do vyu�ovacího p�edm�tu hudební výchova jsou za�azena tato pr��ezová témata: Osobnostní 
a sociální výchova, Výchova demokratického ob�ana – projekty – Vánoce, školní družina,   
Enviromentální výchova. 
 
 
 
5.1.8.1.2  Výchovné a vzd�lávací strategie 
 
Kompetence k u�ení  
U�itel 

• klade d�raz na pozitivní motivaci žáka (zvlášt� u žák� mén� hudebn� nadaných) 
• vytvá�í a podporuje v žácích zájem o hudbu a hudební um�ní  
• podn�cuje žáka k prezentaci svých um�leckých (hudebních) dovedností a podporuje 

jeho kreativitu sebevyjád�ení 
• povede žáky k hodnocení ostatních a k sebehodnocení 
 
 
 

5.1.8    Hudební výchova 
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Kompetence k �ešení problém� 
U�itel 

•  p�edkládá žák�m dostatek nám�t� k samostatnému uvažování a �ešení problém� 
souvisejících s hudebním um�ním (Téma: „Co by bylo jinak, kdyby nebyla na sv�t� 
hudba“, „Chci být klavírní virtuóz, ale nechce se mi denn� 4 hodiny cvi�it“ atd.) 

   
Kompetence komunikativní 

U�itel 

• vede žáky k soust�ed�nému naslouchání hudby (melodie, texty)   
• ukazuje žák�m, že nejen mluvená slova, ale také slova písní nebo melodie dokáží 

sd�lit myšlenky, city aj.      
• u�í žáky hovo�it o pocitech, prožitcích, duševních pochodech, které žák zažívá 

v hodinách HV p�i posleších hudebních d�l 
    

Kompetence sociální a personální 

U�itel 
• umož�uje žák�m práci individuální, ve dvojicích a skupinovou (p�i práci ve skupin� 

klade d�raz na vytvo�ení a respektování pravidel práce v týmu - rozd�lení rolí, 
spolupráce, ohleduplnost, úcta) 

• uplat�uje individuální p�ístup k talentovaným žák�m (rozši�ující úkoly) 
• vnáší p�átelskou atmosféru do procesu výuky 
• posiluje sebed�v�ru žáka a jeho samostatný rozvoj 
• umož�uje žák�m rozhodnout se sám za sebe, ale s ohledem na druhé  

 

 

Kompetence ob�anské 
U�itel 

• respektuje v�kové, intelektové, sociální a etnické zvláštnosti žáka 
• vede žáky k pozitivnímu vnímání um�leckých d�l, ochrany kulturního d�dictví a 

ocen�ní našich tradic 
• aktivn� zapojuje žáky do kulturního d�ní ú�astí na kulturních akcích, pop�. ú�astí na 

jejich organizování a ú�astí v sout�žích 
 
 

Kompetence pracovní 

U�itel 
• ztotož�uje žáky s po�ekadlem „Nejd�ív práce, potom zábava“ (V praxi to znamená, 

v�lenit do hodiny HV tolik neoblíbenou teorii hudby) 
• d�sledn� vyžaduje dodržování p�edem dohodnutých pravidel 
• kontroluje samostatné práce žáka 
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5.1.8.1.3  O�ekávané výstupy oboru  (OVO) v RVP ZV 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O�ekávané výstupy – 1. období  
 
Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení:  
žák  
HV-3-1-01p zpívá jednoduché písn� v rozsahu kvinty  
HV-3-1-02p správn� a hospodárn� dýchá a z�eteln� vyslovuje p�i rytmizaci �íkadel i p�i 
zp�vu  
HV-3-1-04p reaguje pohybem na tempové a rytmické zm�ny  
HV-3-1-05p rozliší sílu zvuku  
- pozorn� vnímá jednoduché skladby  

O�ekávané výstupy – 1. období  
žák 
HV-3-1-01 zpívá na základ� svých dispozic intona�n� �ist� a rytmicky p�esn� v 

jednohlase 
HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci 

nejjednodušších hudebních forem 
HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné h�e 
HV-3-1-04 reaguje pohybem na zn�jící hudbu, pohybem vyjad�uje metrum, tempo, 

dynamiku, sm�r melodie 
HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tón�, rozpozná výrazné tempové a dynamické 

zm�ny v proudu zn�jící hudby 
HV-3-1-06 rozpozná v proudu zn�jící hudby n�které hudební nástroje, odliší hudbu 

vokální, instrumentální a vokáln� instrumentální 
 

 
O�ekávané výstupy – 2. období 
žák 
zpívá na základ� svých dispozic intona�n� �ist� a rytmicky p�esn� v jednohlase �i 

dvojhlase v durových i mollových tóninách a p�i zp�vu využívá získané 
p�vecké dovednosti 

HV-5-1-01 realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností (zp�vem, 
hrou, tancem, doprovodnou hrou) jednoduchou melodii �i píse� zapsanou 
pomocí not 

HV-5-1-02 využívá na základ� svých hudebních schopností a dovedností jednoduché 
pop�ípad� složit�jší hudební nástroje k doprovodné h�e i k reprodukci 
jednoduchých motiv� skladeb a písní, rozpozná hudební formu jednoduché 
písn� �i skladby 

HV-5-1-03 vytvá�í v rámci svých individuálních dispozic jednoduché p�edehry, 
mezihry a dohry a provádí elementární hudební improvizace 

HV-5-1-04 rozpozná v proudu zn�jící hudby n�které z užitých hudebních výrazových 
prost�edk�, 

HV-5-1-05 upozorní na metrorytmické, tempové, dynamické i z�etelné harmonické 
zm�ny 

HV-5-1-06 ztvár�uje hudbu pohybem s využitím tane�ních krok�, na základ� 
individuálních schopností a dovedností vytvá�í pohybové improvizace 
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5.1.8.2   Vzd�lávací obsah vyu�ovacího p�edm�tu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O�ekávané výstupy – 2. období  
 
Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení:  
žák  
HV-5-1-01p zpívá písn� v p�im��eném rozsahu k individuálním schopnostem  
HV-5-1-02p, HV-5-1-07p propojí vlastní pohyb s hudbou  
HV-5-1-03p doprovodí spolužáky na rytmické hudební nástroje  
HV-5-1-06p odliší tóny podle výšky, síly a barvy  
- pozorn� vnímá zn�jící hudbu r�zných skladeb  
- správn� hospoda�í s dechem p�i interpretaci písní - frázování  
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PØEDMÌT: HUDEBNÍ VÝCHOVA   ROÈNÍK: 1. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

 

�ák: 
· osvojí si 10 nových písní (texty písní zná zpamìti)  
· zpívá uvolnìnì, intonaènì a rytmicky správnì ve 

sboru, ve skupinì, sólo (jen dobrovolnì) 
· správnì tvoøí hlavový tón 

· pøi zpìvu správnì otevírá ústa a vyslovuje  
· pøi zpìvu správnì dýchá (uvolnìnì, netísní hrudník) 
· dodr�uje základy hlasové hygieny 

· zopakuje zpívané nebo hrané rytmickomelodické 
motivy 

· melodizuje jednoduché texty (jména, øíkadla) 
· zazpívá tóny c1-a1 

· zpívá se skupinou podle hudebního doprovodu nebo 
uèitelova zpìvu 

· seznámí se jednotlivými nástroji Orff. instrumentáøe, 
umí nìkteré pojmenovat a uèí se je správnì pou�ívat 

· zahraje nejjednodu��í doprovody na doprovodné 
hudební  nástroje ve 2/4 a 3/4 taktu 

· rozpozná a reprodukuje jednodílnou písòovou formu 
a - b 

 

· zapojí se do hudebnì pohybových her (lépe se pozná 
se spolu�áky) 

· doprovází zpìv hrou na tìlo (tleskání, pleskání, 
luskání, podupy aj.) 

· pohybuje se na místì i v prostoru podle hudby, 

zpìvu, poèítání (pochod aj.) 
· individuálnì nebo ve skupinì pøedvede rùzné druhy 

chùze s hudebním doprovodem 

· pohybovì reaguje na hudbu rychlou a pomalou, 
tichou a hlasitou, na tóny vysoké a hluboké, na 
melodii stoupavou a klesavou 

· pohybovì vyjádøí poslouchanou hudbu 

 

Vokální èinnosti 
- osvojování nových písní (nejménì 10) 
- tvoøení tónu 

- správná výslovnost (otevírání úst) 
- správné dýchání (uvolòovací cviky, poloha tìla) 
- základy hlasové hygieny 

- intonaèní a rytmické schopnosti 
- sjednocování hlasového rozsahu c1-a1 

- zpìv ve skupinì s oporou melodického nástroje 
nebo zpìvu uèitele 

 

 

 

 

Instrumentální èinnosti 
- jednoduché nástroje Orffova instrumentáøe 

- jednoduché nástroje k doprovodu zpìvu nebo 
pohybu 

- jednodílná písòová forma a - b 

 

 

Hudebn$ pohybové !innosti 
- hudebnì pohybové hry 

- hra na tìlo (rytmus, doprovod) 
- pohybový doprovod - pochod 

- rùzné druhy chùze s hudebním doprovodem  
- pohybové reakce na hudbu 

- improvizovaný pohyb na poslouchanou hudbu 

 

OVO: 

HV-3-1-01 

HV-3-1-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

HV-3-1-03 

 

 

 

 

 

OVO: 

HV-3-1-04 

 

 

EV - Ekosystémy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV � Poznávání lidí 
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PØEDMÌT: HUDEBNÍ VÝCHOVA   ROÈNÍK: 1. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

 

�ák: 
· rozli�uje zvuk a tón, mluvu a zpìv, hlas mu�ský, 

�enský a dìtský, zpìv sólisty a sboru, píseò a 
nástrojovou skladbu 

· dovede vyslechnout krátkou hudební  ukázku 
(symfonické hudby, moderní hudby aj.) 

· rozpozná výrazné dynamické  a tempové zmìny 
v proudu znìjící hudby, rozli�í hudbu mírnou a 
ráznou 

· podle zvuku a tvaru pozná nejznámìj�í hudební 
nástroje 

· rozli�í, jestli melodie stoupá nebo klesá 

 

 

 

· pí�e noty celé správného tvaru na linkách a 
v mezerách 

· pozná notu celou, taktovou èáru a houslový klíè 

 

 

Poslechové èinnosti 
- rozli�ování tónù, zvukù, zpìvních hlasù, vokální a 

nástrojové hudby 

- poslech hudebních skladeb rùzných �ánrù 

- nejznámìj�í hudební nástroje 

- dynamika a tempo, ukolébavka a rázná hudba 

- melodie stoupavá a klesavá 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznámení s pojmy z hudební nauky 

- nota celá, psaní do notové osnovy 

- notová osnova 

- první seznámení s houslovým klíèem 

 

OVO: 

HV-3-1-05 

HV-3-1-06 
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PØEDMÌT: HUDEBNÍ VÝCHOVA   ROÈNÍK: 2. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

 

�ák: 
· osvojí si alespoò 5 písní (texty písní zazpívá 

zpamìti), pokusí se zazpívat kánon  
· na základì individuálních mo�ností èistì a rytmicky 

správnì zpívá s doprovodem i bez doprovodu; sólo, 
ve skupinì i ve sboru (mìkké nasazení, hlavový tón, 
artikulace) 

· pøi zpìvu správnì dr�í tìlo a dýchá 

· vysvìtlí význam rozezpívání, umí provádìt 
rozezpívací cvièení podle uèitele 

· zazpívá vzestupnou a sestupnou øadu tónù na rùzné 
texty, opakuje melodie-ozvìna 

· rytmizuje a melodizuje jednoduché texty (2/4 a 3/4 

takt) 

· pøi zpìvu reaguje na pøedehru, mezihru, dohru 

· pøi zpìvu reaguje na gesta dirigenta (dynamika, 
tempo) 

· pøi zpìvu sleduje obrys jednoduché melodie 

v notovém záznamu 

 

 

· opakuje  rytmus vytleskávaný uèitelem; vytleská 
rytmus textu s ètvr�ovými a osminovými hodnotami 

· doprovází zpìv, sborovou recitaci za pou�ití 
orffovských nástrojù nebo improvizovaných nástrojù  

 

 

· hraje podle pravidel alespoò 3 hudebnì pohybové hry 

· hrou na tìlo doprovází zpìv (svùj, spolu�ákùv), 
poslechové skladby 

· pohybem vyjádøí stoupavou a klesavou melodii a její 
ukonèení, výraz a náladu hudby 

 

Vokální èinnosti 
- znalost nových písní (nejménì 10), kánon 

- zpìv sólo, skupina, sbor, mìkké nasazení, hlavový 
tón, artikulace 

- pìvecká hygiena, pìvecké dýchání 
- sjednocení hlasového rozsahu c1-h1 

- rozezpívání (funkce, praktické provedení) 
- vzestupná a sestupná øada, ozvìna 

- rytmizace a melodizace  jednoduchých textù 

- respektování pøedehry, mezihry, dohry 

- reakce na gesta dirigenta, dynamika, tempo 

- notový zápis písnì   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentální èinnost 
- rytmická cvièení, rytmizace textù 

- Orffovy nástroje, improvizované nástroje  
- melodický doprovod (dudácká kvinta, T a D) 

 

 

Hudebn$ pohybové !innosti 
- hudebnì pohybové hry 

- hra na tìlo  
- pohybové vyjádøení hudby 

 

OVO: 

HV-3-1-01 

HV-3-1-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

HV-3-1-02 

HV-3-1-03 

 

 

 

OVO: 

HV-3-1-04 
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PØEDMÌT: HUDEBNÍ VÝCHOVA   ROÈNÍK: 2. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

 

· zvládá poskoèný krok, dr�ení rukou pøi taneèním 
pohybu ve dvojicích, individuálnì (v bok, vedle sebe, 
proti sobì)  

· zatanèí mazurku 

 

 

· v klidu vyslechne krátké ukázky rùzných hudebních 
�ánrù 

· rozeznává píseò lidovou a píseò vytvoøenou 
skladatelem 

· rozezná zpìv a´cappella a zpìv s doprovodem (pøi 
poslechu dìtského sboru) 

· sluchovì a vizuálnì rozpozná hudební nástroje 
(trubka, klarinet, pozoun, kontrabas, baskytara, velký 
a malý buben) 

· rozezná vzestupnou a sestupnou melodii 

 

 

 

· pozná a napí�e houslový klíè 

· umí èíst, psát a vyhledávat noty podle hodnot (slovnì 
charakterizuje jejich podobu) 

· opí�e notovou øadu (c1-c2) 

· pøi zpìvu sleduje zápis písnì a øídí se znaèkami (p � 

mf � f, zesilování a zeslabování, repetice) 

 

 

 

 

- prvky taneèního pohybu ve dvojicích, individuálnì 

- mazurka 

 

 

 

Poslechové èinnosti 
- práce s nejménì 4 poslechovými skladbami 
- lidová píseò, píseò vytvoøená skladatelem, písnì 

pro dìti 
- poslech dìtského sboru 

- dal�í hudební nástroje (trubka, klarinet, pozoun, 

kontrabas, baskytara, velký a malý buben) 
- melodie vzestupná a sestupná 

 

 

 

 

 

Seznámení s pojmy z hudební nauky 

- houslový klíè 

- noty pùlové, ètvr�ové, osminové (grafické ztvárnìní 
� koláè) 

- notová øada (schody, klávesnice) 
- dynamické znaèky, repetice 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

 HV-3-1-06 
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PØEDMÌT: HUDEBNÍ VÝCHOVA   ROÈNÍK: 3. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

 

�ák: 
· zazpívá nejménì 5 písní zpamìti, seznamuje se 

s písnìmi v dur i v moll 

· dodr�uje pravidla hlasové hygieny, pøedvede správné 
rozezpívání  

· zvy�uje svùj hlasový rozsah (c1-c2) 

· pøi zpìvu správnì dýchá (nádechy v pauze, mezi 
frázemi) a správnì dìlí slova 

· pøi zpìvu sleduje obrys melodie v notovém záznamu 

· zapojí se do vokální hry s doplòováním a 
obmìòováním ètyøtaktové fráze 

· zazpívá ve skupinì kánon 

· pøi zpìvu se øídi gesty dirigenta 

· orientuje se ve slo�itìj�í rytmizaci a melodizaci textù 
(2/4, 3/4 , 4/4 takt)  

 

· doprovází rytmicky zpìv svùj nebo spolu�ákùv  
· doplòuje zpìv dvoutaktovou mezihrou 

· podle individuálních dovedností doprovází zpìv 
spolu�ákù na jednoduchý hudební nástroj  

 

 

 

 

· dovede se zapojit alespoò do 3 hudebnì pohybových 
her 

· pohybovì vyjádøí melodii a její charakter, tempo, 
dynamiku, emocionální zá�itek z hudby 

· zvládá dvoudobou chùzi (v prùpletu) a pøísuvný krok 

· zkou�í tanèit polku, menuet; tvoøí pohybové kreace 
na rock 

· taktuje 2/4 takt, umí vyjádøit lehké a tì�ké doby  

 

Vokální èinnosti 
- zpìv písní v dur i v moll (nejménì 10) 
- hlasová hygiena, rozezpívání 
- sjednocování hlasového rozsahu (c1-c2) 

- dýchání, frázování  
- melodie postupující v krocích a skocích, melodie 

lomená 

- motiv, pøedvìtí, závìtí  
- prodleva, kánon, prùprava k dvojhlasu 

- tempo, dynamika (gesta dirigenta) 

- rytmizace a melodizace (2/4, 3/4 , 4/4 takt) 

 

 

 

 

Instrumentální èinnost 

- rytmické doprovody (ve 2/4 a 3/4 taktu a vyu�itím 
hodnot ètvr�ových, osminových a pùlových not) 

- hra dvoutaktových  meziher 

- melodické doprovody (hra doprovodù s pou�itím 
souzvuku dvou tónù) 

 

 

 

Hudebn$ pohybové !innosti 
- hudebnì pohybové hry 

- pohybové ztvárnìní hudby 

- dvoudobá chùze, pøísuvný krok 

- nácvik polky, menuetu, moderní tanec - rock 

- taktování (2/4 takt), lehké a tì�ké doby 

 

 

OVO: 

HV-3-1-01 

HV-3-1-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

HV-3-1-02 

HV-3-1-03 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

HV-3-1-04 

HV-3-1-05 
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PØEDMÌT: HUDEBNÍ VÝCHOVA   ROÈNÍK: 3. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

 

�ák: 
· v klidu  se zaposlouchá do krat�í symfonické nebo 

nástrojové skladby 

· sluchovì a vizuálnì rozli�í hudební nástroje 
(violoncello, akordeon, lesní roh, tuba, cembalo, 
syntetizátor, èinely) 

· sluchovì rozezná orchestr a sólo, doká�e pojmy 
vysvìtlit  

· rozli�í hudbu podle její spoleèenské funkce 

· sluchovì rozezná sólo, souzvuk a akord 

 

 

 

· rozezná a pojmenuje noty c1, d1, e1, f1 g1, a1 

· napí�e, ète, vyhledá a oznaèí pomlku (celou, pùlovou, 
ètvr�ovou, osminovou) 

· pod vedením uèitele zapí�e notový zápis ve 4/4 taktu 
(správnì napí�e houslový klíè a taktové èáry) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslechové èinnosti 
- práce nejménì se 4 poslechovými skladbami  
- epizody a zajímavosti ze �ivota skladatelù 

poslouchané hudby 

- dal�í hudební nástroje (violoncello, akordeon, lesní 
roh, tuba, cembalo, syntetizátor, èinely) 

- orchestr a sólo 

- hudba � slavnostní, k zábavì, k tanci (døíve a dnes) 
- vztahy mezi tóny, souzvuk, akord 

 

 

 

Seznámení s pojmy z hudební nauky 

- noty c1 � a1 

- pomlky (celá, pùlová, ètvr�ová, osminová) 
- zápis v notové osnovì ve 4/4 taktu (houslový klíè, 

taktová èára) 

 

OVO: 

HV-3-1-06 
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PØEDMÌT: HUDEBNÍ VÝCHOVA   ROÈNÍK: 4. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

 

�ák:  
· alespoò 5 nových písní zná zpamìti, zazpívá je sólo 

nebo ve skupinì (písnì lidové, umìlé, star�í, moderní, 
populární) 

· zpívá tóny c1 � c2 

· podle svých dispozic zazpívá sly�ené tóny (vysoké i 
hluboké)  

· ovládá prùpravná cvièení dvojhlasu 

· provádí dechová cvièení na prodlu�ování výdechu 

· zpívá podle znaèek v notovém zápisu (repetice, 
legato, staccato) 

· ve sboru zazpívá hymnu ÈR, uvede základní údaje o 
její historii 

· rozpozná pøedvìtí a závìtí 
· zazpívá durovou stupnici 

· provádí melodizaci a rytmizaci textù 

· orientuje se v notovém zápisu 

 

 

· technicky a rytmicky správnì pou�ije doprovodné 
nástroje Orffova instrumentáøe 

· hraje jednoduché melodické doprovody nebo 
jednoduché lidové písnì na Orffovy nástroje nebo 
jiný jednoduchý nástroj (ovládá-li jeho hru) 

· pokusí se vhodnì melodicky a rytmicky zaøadit a 
realizovat jednoduchou pøedehru, mezihru a dohru, 

pokou�í se improvizovat 
 

 

 

· aktivnì se zapojí do hudebnì pohybových her a tancù 

·  pokusí se podle svých schopností pohybovì vyjádøit 
typ, výraz a náladu hudby 

 

Vokální èinnosti 
- nové písnì (nejménì 10)  v dur i v moll (písnì 

lidové, umìlé, star�í, moderní, populární) 
- sjednocování hlasového rozsahu (c1 � c2) 

reprodukce sly�ených tónù (vysoké, hluboké) 
- dvojhlas 

- dechová cvièení (prodlu�ování výdechu) 
- repetice, legato, staccato 

- hymna ÈR (zpìv, historie) 
- pøedvìtí, závìtí 
- stupnice dur 

- melodizace a rytmizace textù,  
- orientace v notovém zápisu 

 

 

 

 

 

 

Instrumentální èinnosti 
- jednoduché Orffovy nástroje 

- hraní melodie jednoduchých lidových písní, 
melodický doprovod T a D 

- ètyøtaktová pøedehra, mezihra, dohra 

 

 

 

 

 

 

Hudebn$ pohybové !innosti 
- hudebnì pohybové hry, tance nebo jejich prvky 

(napø.: polka, menuet, mazurka, figury populární 
taneèní hudby) 

 

OVO: 

HV-5-1-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

HV-5-1-02 

HV-5-1-03 

HV-5-1-04 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

HV-5-1-06 
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PØEDMÌT: HUDEBNÍ VÝCHOVA   ROÈNÍK: 4. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

 

· pøedvede krok poskoèný, cvalový, krok se  
zhoupnutím ve 3/4 taktu (pøi tanci, izolovanì) 

· taktuje 3/4 takt, umí vyjádøit lehké a tì�ké doby 

· vhodnì doká�e vyu�ít a aplikovat �hru na tìlo� 

 

 

 

 

· pozornì vyslechne krátké symfonické, komorní èi 
nástrojové koncertní skladby (pochod, polka, 
valèík, písnì lyrické, �ertovné, hymnické) 

· seznámí se s epizodami ze �ivota skladatelù 
poslouchané hudby a uvede základní informace o 
jejich významu (Smetana, Dvoøák Janáèek, Mozart 
�) 

· rozezná zpìvní hlasy a druhy pìveckých sborù 

· rozpozná dílovost v malých hudebních formách  
· vysvìtlí, jak se chovat pøi poslechu hymny a uvede 

základní informace o jejím vzniku 

· podle zvuku i tvaru pozná hudební nástroje (pikola, 
hoboj, fagot, tuba, saxofon) 

· rozli�í durovou a mollovou, vokální a 
instrumentální ukázku 

 

· správnì ète, napí�e a vyhledá noty h1, c2,  
· vysvìtlí, co je stupnice, napí�e stupnici C dur a 

zazpívá ji 
· správnì pí�e a pojmenuje posuvky a rùzné znaèky 

notového zápisu 

· pou�ívá správných tvarù notového písma 

 

 

 

- taneèní improvizace 

- taneèní kroky (poskoèný, cvalový, krok se 
zhoupnutím) 

- hra na tìlo 

- taktování 3/4 taktu, lehké a tì�ké doby 

 

 

Poslechové èinnosti  
- práce nejménì s 8 poslechovými skladbami 

(pochod, polka, valèík, písnì lyrické, �ertovné, 
hymnické) 

- hudební skladatelé a jejich �ivotní epizody 
(Smetana, Dvoøák Janáèek, Mozart �) 

- zpìvní hlasy a pìvecké sbory 

- hudební formy (rondo, dvojdílnost a, b, trojdílnost 
a, b, a )  

- hymna ÈR (vznik, chování pøi poslechu) 
- hudební nástroje (pikola, hoboj, fagot, tuba, 

saxofon) 

- rozli�ení durového a mollového tónorodu 

 

 

 

 

Seznámení s pojmy z hudební nauky 

- noty h1, c2, pomocné linky 

- stupnice obecnì a stupnice C dur 
- pøedznamenání (køí�ek, bé), osminová a ètvr�ová 

nota s teèkou  
- notový zápis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

HV-5-1-03 

HV-5-1-04 
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PØEDMÌT:  HUDEBNÍ VÝCHOVA   ROÈNÍK:  5.  

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

 

�ák: 
· zazpívá ve sboru 10 nových písní, alespoò 5 písní 

zpamìti, zpívá ve skupinì i sólo 

· upevòuje si vokální dovednosti osvojené v ni��ích 
roènících a uvìdomìle je pou�ívá  

· zpívá tóny h � c2 

· ve sboru zazpívá zpamìti hymnu ÈR, uvede okolnosti 
vzniku a správnì se pøi ní chová 

· pokusí se o dvojhlas (lidový dvojhlas) a polyfonní 
zpìv 

· provádí dechová cvièení 
· ve sboru zazpívá stupnici  a kvintakord dur a moll 
· na základì znalostí z ni��ích roèníkù samostatnì 

rytmizuje a melodizuje texty 

· pokusí se o intonaènì správné volné nástupy 
nìkterých tónù 

 

 

· technicky a rytmicky správnì pou�ije doprovodné 
nástroje Orffova instrumentáøe 

· hraje jednoduché melodické doprovody nebo 
jednoduché lidové písnì na Orffovy nástroje nebo 

jiný jednoduchý nástroj (ovládá-li jeho hru) 

 

 

 

· aktivnì se zapojuje do hudebnì pohybových èinností 
a tancù 

· pøedvede rytmické prvky populární hudby a 
pohybové prvky lidových a spoleèenských tancù   

· pohybem vyjádøí charakter poslouchané hudby a 
vlastní emocionální zá�itek 

· taktuje 4/4 takt, umí vyjádøit lehké a tì�ké doby 

 

Vokální èinnost 
- nejménì 10 nových písní v dur i v moll (lidové, 

umìlé, star�í, moderní, populární hudba)              
- upevòování vokálních dovedností 
- sjednocování hlasového rozsahu  (h � c2) 

- hymna ÈR (vznik, chování) 
- poèátky dvojhlasu, pøíprava trojhlasu, trojhlasový 

kánon, pokus o polyfonní zpìv 

- støídavý dech 

- stupnice, kvintakord dur a moll 

- rytmická a melodizaèní cvièení 
- volný nástup VIII. a spodního V. stupnì 

 

 

 

 

 

 

Instrumentální èinnost 

- doprovod pomoci Orffových nástrojù 

- upevòování získaných dovedností z ni��ích roèníkù 

- hra doprovodù podle (T a D, pokus o u�ívání S) 
 

 

 

 

Hudebn$ pohybové !innosti 
- pohybové hry, tance 

- pohybové projevy odvozené z rytmické slo�ky 
populární hudby; pohybové prvky menuetu, 

regionálního lidového tance a �jazzového� 
spoleèenského tance (napø.: charleston, twist) 

- taktování 4/4 taktu, lehké a tì�ké doby 

 

 

OVO: 

HV-5-1-01 

HV-5-1-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

HV-5-1-02 

HV-5-1-03 

HV-5-1-05 

 

 

 

 

OVO: 

HV-5-1-02 

HV-5-1-06 
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PØEDMÌT: HUDEBNÍ VÝCHOVA      ROÈNÍK: 5.  

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

 

�ák: 
· v klidu, ale aktivnì vyslechne krátké symfonické, 

komorní nebo nástrojové skladby 

· rozli�í hudbu polyfonní a homofonní 
· sluchovì i vizuálnì rozpozná varhany, harfu a jiné 

hudební nástroje z ni��ích roèníkù 

· je tolerantní k hudebním �ánrùm (lidová kapela, 
symfonický orchestr, jazzový orchestr, rocková 
kapela, menuet, swingová hudba 30. let, rocková 
hudba 60.let) 

· rozli�í hudbu v chrámu, na zámku, v koncertní síni a 
k tanci (døíve a dnes) 

· vysvìtlí skladatelský význam uvedených skladatelù a 
hudebních skupin 

· vysvìtlí princip variace a døíve probíraných 
hudebních forem 

· zareaguje na zmìny v tempu, dynamice a harmonii, 

rozpozná základní výrazové prostøedky hudby 

 

 

 

 

· ète, zapisuje a vyhledává noty  c1 � c2  

· vysvìtlí znaèky, zkratky a nìkterá cizí slova 
pou�ívané v notových zápisech z 1. � 5. roèníku 

· rozpozná stupnici dur a moll, jejich kvintakordy  
· vyjmenuje názvy intervalù, vysvìtlí pojem interval 
· realizuje jednoduchá rytmická cvièení nebo alespoò 

èást jejich zápisu, zachytí rytmus a melodii zápisem 

·  pokusí se zapsat  jednoduchou píseò 

 

Poslechové èinnosti 
- práce s nejménì 8 poslechovými skladbami v dur i 

v moll 

- polyfonní a homofonní hudba 

- hudební nástroje (varhany, harfa)  
- lidová kapela, symfonický orchestr, velký jazzový 

orchestr, rocková kapela, menuet, swingová hudba 
30. let, rocková hudba 60.let) 

- hudba v chrámu, na zámku, v koncertní síni a 
k tanci (døíve a dnes) + ukázky 

- významní skladatelé (jejich tvorba,  poslech 
ukázek, epizody ze �ivota) 

- princip variace 

- výrazové prostøedky hudby (rytmus, tempo, 

melodie, harmonie, barva, kontrast, gradace) 

 

 

 

 

 

 

 

Seznámení s pojmy z hudební nauky 

- noty c1 � c2 

- interval obecnì a názvy  intervalù 

- rytmická a melodická cvièení spojena s notovým 
zápisem   

- rytmický a melodický zápis jednoduché písnì 

 

OVO: 

HV-5-1-04 

Hv-5-1-06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

HV-5-1-02 

 

 

 

 

 

Podporuje øada uèebnic: 

Hudební výchova; 
Jindøi�ka Jaglová; Nová 
�kola 
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Vzd�lávací oblast: Um�ní a kultura 
Vzd�lávací obor: Výtvarná výchova 

 
5.1.9.1  Charakteristika vyu�ovacího p�edm�tu 
 
5.1.9.1.1  Obsahové, �asové a organiza�ní vymezení 
 

Vzd�lávací oblast p�edm�tu výtvarná výchova umož�uje žák�m jiné než pouze 
racionální poznávání sv�ta a odráží nezastupitelnou sou�ást lidské existence – um�ní a 
kulturu. Rozvíjí jejich p�irozenou pot�ebu vlastního výtvarného vyjád�ení, vnímání, cít�ní, 
myšlení a prožívání, jejich fantazii a prostorovou p�edstavivost, smysl pro originalitu, �ímž 
významn� napomáhá utvá�ení kreativní stránky jejich osobnosti. 
  
          Vyu�ovací p�edm�t má na 1. stupni �asovou dotaci 7 hodin týdn�. V prvním až t�etím 
ro�níku 1 hodinu, ve �tvrtém a pátém ro�níku 2 hodiny.  
 
         Vyu�ování probíhá v�tšinou ve t�ídách, p�i za�azení p�írodního okruhu pracujeme i 
mimo budovu školy. 
           
          Všemi složkami svého p�sobení ve výtvarné výchov� usilujeme zejména o to, aby žáci 
 

- získali praktické i teoretické poznatky o malb�, kresb�, grafických technikách, užitém 
um�ní, o práci s r�znými materiály 

- rozvíjeli smyslovou citlivost, schopnost rozeznávat podíl jednotlivých smysl� na 
vnímání reality 

- uplat�ovali subjektivitu, která vede k uv�domování si a uplat�ování vlastních 
zkušeností p�i tvorb� 

- um�li ov��ovat komunika�ní ú�inky, které umož�ují utvá�et vizuáln� obrazová 
vyjád�ení v procesu komunikace 

- si vytvá�eli a prohlubovali vztah k um�leckým hodnotám sou�asnosti a minulosti i 
kulturním projev�m a pot�ebám r�znorodých skupin, národ� a národností 

- aby byli schopni nalézat a vnímat krásu a estetické hodnoty v p�írod� a ve sv�t� 
vytvo�eném lidmi 

- si uv�domovali sebe samého jako jedince, který má tvo�ivý p�ístup ke sv�tu, 
k možnosti aktivního p�ekonávání životních stereotyp� a k obohacování 
emocionálního života   

 -    byli schopni získaných poznatk� a dovedností využívat ve svém dalším život� 
 
 

Do vyu�ovacího p�edm�tu výtvarná výchova jsou za�azena pr��ezová témata: 
 Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, 
 Environmentální výchova a Mediální výchova. 
 
 
 
 

5.1.9  Výtvarná výchova 
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5.1.9.1.2  Výchovné a vzd�lávací strategie 
 
Kompetence k u�ení  
U�itel 

• klade d�raz na pozitivní motivaci žáka 
• nabízí žák�m pestrou škálu �inností, tím podporuje kreativní stránku osobnosti 
• používá vhodné pracovní pom�cky (podle v�ku d�tí) 
• dává prostor k samostatné práci a podporuje ji – vlastní vyjád�ení 
• vytvá�í prostor, aby každé dít� zažilo pocit úsp�chu, tím podporuje jeho chu� do další 

práce a u�ení 
 

Kompetence k �ešení problém� 

U�itel 
• motivuje žáka k samostatnému �ešení daného problému, napomáhá mu hledat  

            další �ešení 
• zadává úkoly k posílení schopnosti žáka využívat vlastních zkušeností a vlastního 

úsudku 
• vede žáka k zodpov�dnosti za svá rozhodnutí 
 

Kompetence komunikativní 

U�itel 
• nabízí odlišné interpretace vizuáln� obrazných vyjád�ení a vede žáka ke snaze 

porozum�t jim a porovnávat s vlastní tvorbou 
• za�azuje �innosti vizuáln� obrazných vyjád�ení, komunikace se spolužáky, rodinnými 

p�íslušníky, se skupinami v nichž se žák pohybuje (ve škole i mimo školu) 
• za�azuje diskusní kroužky a besedy 
• umož�uje prezentovat výsledky práce žák� k vzájemnému hodnocení (i 

sebehodnocení)  
 

Kompetence sociální a personální 

U�itel 
• za�azuje práci ve skupin� a klade d�raz na vytvo�ení pravidel v týmu (organizace 

práce, rozd�lení rolí, spolupráce, ohleduplnost, úcta) a jejich respektování samotnými 
žáky 

• uplat�uje individuální p�ístup k talentovaným žák�m (zapojování do sout�ží,…) 
• povzbuzuje p�átelským a citlivým p�ístupem i mén� aktivní žáky 
• posiluje sebed�v�ru žáka a jeho samostatný rozvoj 
 

Kompetence ob�anské 

U�itel 
 

• respektuje v�kové, intelektuální, sociální a etnické zvláštnosti žáka 
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• podporuje u žák� projevování pozitivních postoj� k um�leckým díl�m, k ochran� 

kulturního d�dictví a ocen�ní našich tradic 
• aktivn� zapojuje žáky do kulturního d�ní (ú�ast na kulturních akcích, sout�žích) i do 

jejich organizování 
• vytvá�í vztah k místnímu regionu formou projekt� a dopl�kových aktivit (vycházky, 

exkurze, výstavy, besedy) 
 

Kompetence pracovní 

U�itel 
• rozvíjí u žáka smysl pro povinnost vyžadováním p�ípravy na výuku (sb�r r�zných 

materiál� a pom�cek pot�ebných k práci) 
• vede žáka k po�ádku na pracovišti a ochran� svého zdraví z hlediska bezpe�nosti práce 
• seznamuje žáka s r�znými pracovními postupy a metodami 
• kontroluje samostatné práce žák� 

 
 

 

 

5.1.9.1.3  O�ekávané výstupy oboru  (OVO) v RVP ZV 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O�ekávané výstupy – 1. období 

žák 
VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuáln� obrazného vyjád�ení (linie, tvary, 

objemy, barvy, objekty); porovnává je a t�ídí na základ� odlišností 
vycházejících z jeho zkušeností, vjem�, zážitk� a p�edstav 

VV-3-1-02 v tvorb� projevuje své vlastní životní zkušenosti; uplat�uje p�i tom v plošném i 
prostorovém uspo�ádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a 
jejich kombinace 

VV-3-1-03 vyjad�uje rozdíly p�i vnímání události r�znými smysly a pro jejich vizuáln� 
obrazné vyjád�ení volí vhodné prost�edky 

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností r�zná vizuáln� obrazná vyjád�ení; odlišné 
interpretace porovnává se svojí dosavadní zkušeností 

VV-3-1-05 na základ� vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuáln� 
obrazných vyjád�ení, která samostatn� vytvo�il, vybral �i upravil 
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O�ekávané výstupy – 1. období  
 
Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 

opat�ení:  
žák  
VV-3-1-01 až VV-5-1-05p zvládá základní dovednosti pro vlastní tvorbu  
VV-3-1-01p rozpoznává, pojmenovává a porovnává linie, barvy, tvary, objekty ve 
výsledcích tvorby vlastní, tvorby ostatních i na p�íkladech z b�žného života (s dopomocí 
u�itele)  
VV-3-1-02p, VV-3-1-04p uplat�uje vlastní zkušenosti, prožitky a fantazii p�i tv�r�ích 
�innostech, je schopen výsledky své �innosti sd�lit svým spolužák�m  

 
O�ekávané výstupy – 2. období 

žák 
VV-5-1-01 p�i vlastních tv�r�ích �innostech pojmenovává prvky vizuáln� obrazného 

vyjád�ení; porovnává je na základ� vztah� (sv�tlostní pom�ry, barevné 
kontrasty, propor�ní vztahy a jiné) 

VV-5-1-02 užívá a kombinuje prvky vizuáln� obrazného vyjád�ení ve vztahu k celku: v 
plošném vyjád�ení linie a barevné plochy; v objemovém vyjád�ení 
modelování a skulpturální postup; v prostorovém vyjád�ení uspo�ádání 
prvk� ve vztahu k vlastnímu t�lu i jako nezávislý model 

VV-5-1-03 p�i tvorb� vizuáln� obrazných vyjád�ení se v�dom� zam��uje na projevení 
vlastních životních zkušeností i na tvorbu vyjád�ení, která mají 
komunika�ní ú�inky pro jeho nejbližší sociální vztahy 

VV-5-1-04 nalézá vhodné prost�edky pro vizuáln� obrazná vyjád�ení vzniklá na základ� 
vztahu zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly; uplat�uje je v plošné, 
objemové i prostorové tvorb� 

VV-5-1-05 osobitost svého vnímání uplat�uje v p�ístupu k realit�, k tvorb� a 
interpretaci vizuáln� obrazného vyjád�ení; pro vyjád�ení nových i 
neobvyklých pocit� a prožitk� svobodn� volí a kombinuje prost�edky 
(v�etn� prost�edk� a postup� sou�asného výtvarného um�ní) 

VV-5-1-06 porovnává r�zné interpretace vizuáln� obrazného vyjád�ení a p�istupuje k 
nim jako ke zdroji inspirace 

VV-5-1-07 nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje obsah vizuáln� 
obrazných vyjád�ení, která samostatn� vytvo�il, vybral �i upravil 
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5.1.9.2   Vzd�lávací obsah vyu�ovacího p�edm�tu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O�ekávané výstupy – 2. období  
 
Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 

opat�ení:  
žák  
VV-5-1-01p až VV-5-1-07p uplat�uje základní dovednosti pro vlastní tvorbu, realizuje 
sv�j tv�r�í zám�r  
VV-5-1-01p, VV-5-1-02p rozlišuje, porovnává, t�ídí a pojmenovává linie, barvy, tvary, 
objekty, rozpoznává jejich základní vlastnosti a vztahy (kontrasty – velikost, barevný 
kontrast), uplat�uje je podle svých schopností p�i vlastní tvorb�, p�i vnímání tvorby 
ostatních i um�lecké produkce i na p�íkladech z b�žného života (s dopomocí u�itele)  
VV-5-1-03p, VV-5-1-04p p�i tvorb� vychází ze svých zrakových, hmatových i sluchových 
vjem�, vlastních prožitk�, zkušeností a fantazie  
VV-5-1-06p vyjád�í (slovn�, mimoslovn�, graficky) pocit z vnímání tv�r�í �innosti vlastní, 
ostatních i um�leckého díla  
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PØEDMÌT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA  ROÈNÍK: 1. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

�ák 

· Pozná a pojmenuje základní barvy  
· Seznamuje se s pojmy malba, kresba, barvy svìtlé a 

tmavé, studené a teplé 

· Rozpozná rùzný výtvarný materiál, pomùcky a 
výtvarné techniky, které pou�ívá 

· Umí zahájit a ukonèit svoji èinnost pøípravou a 
úklidem svého pracovního prostoru 

· Kreslí mìkkou tu�kou, pastelkami, voskovkami, 
vodovými barvami 

· Pou�ívá rùzné druhy �tìtcù 

· Míchá barvy,  naná�í je na plochu,  pøekrývá je, 

výtvarným vyjádøením  pokryje celou plochu formátu                         
· Pozná  nìkteré  pøírodní materiály vhodné 

k výtvarnému tvoøení   
         

· Je schopen výtvarnì jednodu�e  zachytit tvar 
�ivoèichù a rostlin a dìj z vlastní èinnosti 

· Uplatòuje v tvorbì své zku�enosti, fantazii a 
pøedstavivost 

· Promítá do své výtvarné práce pro�itky ze �ivota 
rodiny 

· Získává základní zku�enosti s pou�íváním rùzných 
materiálù a nástrojù pøi výtvarných èinnostech  
 

· Pozná rùzné druhy tvarù, jejich podobnost èi 
rozli�nost a jejich vztahy                                           

· Doká�e výtvarnì individuálnì zaznamenat zmìny 
v pøírodì v souvislosti se støídáním roèních období             

· Vyjadøuje se na základì svého vnímání rùznými 
smysly, uvìdomuje si podíl zraku na vnímání   

· Vnímá v�emi smysly bohatost tvarù a barev, posiluje 
tak zrakové vnímání o dal�í vjemy (sluchový, 
hmatový, èichový) 

Rozvíjení smyslové citlivosti 
- Poznávání výtvarného materiálu, pomùcek a 

výtvarných technik 

- Základní barvy a jejich odstíny 

- Organizace práce 

- Výtvarné materiály a nástroje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uplatòování subjektivity 

- Tematické práce- roèní období, rodina, �kola� 

- Pøedstavy a osobní zku�enosti 
- Hra s barvou, tvoøivosti a pøedstavivosti 

(fantazie) 

 

 

 

                                               

- Souvislost zraku a ostatních smyslù ( èich, hmat, 
sluch, chu�), rozvoj smyslového vnímání    

- Pojmenování rùzných  tvarù, a jejich vztahù ( 
podobnost, kontrast, struktura)    

- Objevování svìta pøírody , vnímání a 
analyzování tvaru a rùstu ( zvíøata a rostliny)   

- Rozvíjení smyslové citlivosti 
- Sbìr pøírodnin v rùzných roèních období a jejich 

následné uplatnìní ve výtvarném projevu ( napø. 
kolá�, otisk, frotá�,�)    

OVO:  

VV-3-1-01 

VV-3-1-02 

VV-3-1-03 

VV-3-1-04 

VV-3-1-05 

 

EV- Ekosystémy 

malba,kresba- 

pøíroda,mìsto Svitavy        

 

EV- Lidské aktivity  
a problémy �ivotního 
prostøedí 
malba,kresba pøírody          
 

EV- Základní podmínky 
�ivota 

malba,kresba pøírody        
 

 

 

 

 

OSV- Rozvoj 

schopností poznávání 
OSV- Seberegulace  

a sebeorganizace    

OSV- Kreativita 

 

OSV- Komunikace 

Skupinová práce 

OSV- Mezilidské 
vztahy 

Skupinová práce 

OSV- Øe�ení problémù 
a rozhodovací 
dovednosti 

Skupinová práce 
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PØEDMÌT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA  ROÈNÍK: 1. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

�ák 

· Sna�í se pøenést své vnímání a pozorování do 
výtvarné práce 

 

 

 

 

 

· Vyjadøuje se výtvarnì podle pøedlohy, vyprávìní, 
popisu dìje 

· Chápe vztah ilustrace a literárního díla 

· Diskutuje o ilustracích v dìtských knihách    
 

 

 

· Doká�e obhájit a zhodnotit své výtvarné pojetí, i 
práci druhých (zhodnocení a tolerance jejich 
vyjádøení)      

· Nav�tìvuje výstavy a galerie                                                             
· Doká�e se správnì chovat pøi náv�tìvì kulturní akce, 

Podílí se na výzdobì �koly, vystavuje své práce  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Obrazná vyjádøení 
- Výtvarný rytmus 

- ilustrace dìtských knih    
 

 

 

        

 Ovìøování komunikaèních úèinkù                          
- Tolerance, porovnávání, vcítìní se do druhých 

- Besedy k rùzným tématùm výtv. èinností ( popø. 
náv�tìvy výstav a galerií ) 

- Instalace výstavy, výzdoba tøíd a ostatních 
prostor �koly 
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PØEDMÌT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA  ROÈNÍK: 2. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

�ák: 
· Pracuje s pojmy malba, kresba, barvy teplé a studené, 

tmavé, svìtlé a kontrastní        
· Rozli�uje základní a doplòkové barvy 

· Doká�e správnì a úèelnì namíchat barvy, naná�et je 
na plochu, pøekrývat, výtvarným vyjádøením pokrýt 
celou plochu formátu, rozli�uje popøedí a pozadí  

· Maluje vodovými i temperovými barvami   

· Pou�ívá k tvorbì suchý pastel 
· Pou�ívá rùzné druhy �tìtcù podle druhu malby 

· Pou�ívá rùznorodé pøírodní a umìlé materiály  
          

 

· Dovede rozvinout svou fantazii a výtvarnì se vyjádøit 
podle pocitù a nálad na základì citového pro�itku 

· výtvarnì vnímá a  zachytí rùzné pøírodniny, vyjádøí 
linii stromu 

· Uplatòuje své nové zku�enosti ve výtvarné tvorbì 

· Kreslí a maluje tvarovì zajímavé pøedmìty 

· Rozpozná plo�nou a prostorovou práci 
· Kombinuje více výtvarných technik v jedné výtvarné 

práci 
· Sleduje detaily pøedmìtù pøi jejich zobrazování 

 

 

· Doká�e výtvarnì vyjádøit zmìny v pøírodì 
v souvislosti se støídáním roèních období                        

· Vyjadøuje se na základì svého vnímání rùznými 
smysly, uvìdomuje si podíl zraku na vnímání     

· Vnímá bohatost tvarù a barev 

· Zaznamenává jednoduché dìjové souvislosti 
· Pozná rozdíly v povrchové struktuøe pøedmìtù, 

vytváøí frotá�e 

· Tvoøí na základì vlastního námìtu 

Rozvíjení smyslové citlivosti 
- Poznávání výtvarného materiálu, pomùcek a 

výtvarných technik a jejich kombinování 
- Tvary a barvy základní a doplòkové 

- Organizace a rùzné formy práce 

 

 

 

 

 

 

 

Uplatòování subjektivity 
- Rozvíjení  prostorového vyjádøení, hra s barvou, 

tvoøivosti a pøedstavivosti ( fantazie ) 
- Objevování svìta pøírody , vnímání a 

analyzování tvaru a rùstu ( zvíøata a rostliny)      

- Tematické práce ( rodina, �kola, krajina 
v rùzných roèních obdobích�.) 

- Tematické kreslení na základì pøímého dojmu 

- Umístìní prvkù v prostoru 

- Obrazná vyjádøení 
- Detail, podstatné znaky 

- Pøedstavy a osobní zku�enosti 
 

 

- Rozvíjení smyslové citlivosti 
- Souvislost zraku a ostatních smyslù ( èich, hmat, 

sluch, chu� )  
- Uplatnìní pøírodnin ve výtvarném projevu 

 (napø. kolá�, otisk, frotá�,�)  
 

 

 

 

OVO:  

VV-3-1-01 

VV-3-1-02 

VV-3-1-03 

VV-3-1-04 

VV-3-1-05 

 

EV- Ekosystémy 

Malba,kresba 

Domov a jeho 

okolí;Krajina kolem nás 

 

EV- Lidské aktivity  
a problémy �ivotního 
prostøedí 
malba,kresba pøírody          
 

EV- Základní podmínky 
�ivota 

malba,kresba pøírody        
 

 

 

 

 

OSV- Rozvoj 

schopností poznávání 
OSV- Seberegulace  

a sebeorganizace    

OSV- Kreativita 

 

OSV- Komunikace 

Skupinová práce 

OSV- Mezilidské 
vztahy 

Skupinová práce 

OSV- Øe�ení problémù 
a rozhodovací 
dovednosti 

Skupinová práce 
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PØEDMÌT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA  ROÈNÍK: 2. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

�ák 

·  Zdokonaluje svou práci dle pøedlohy 

· Vnímá umístìní objektù v prostoru, zkoumá tvar 
pøedmìtu, získává smysl pro prostor 

· Ve své práci vyu�ívá znalost klasifikace barev 

· Chápe a vyu�ívá výrazové vlastnosti barev 

· Rozeznává rùzný charakter lineární kresby 

 

 

 

 

· Je schopen spolupráce ve skupinì 

· Hodnotí vlastní výtvor i práci druhých (zhodnocení a 
tolerance jejich vyjádøení)                                                                   

· Komunikuje o ilustraci v knize a popí�e ji   
· Výtvarnì ztváròuje vyprávìní pøíbìhu                  
· Uvìdomuje si okolní prostøedí jako zdroj inspirace 

pro vytváøení kulturních a umìleckých hodnot 
· Podílí se na výzdobì �koly, vystavuje své práce  
· Nav�tìvuje výstavy, galerie a následnì o tom 

diskutuje 

 

 

 

 

                                                         

- Práce z pøedlohy 

- pojmenování rùzných  tvarù pøedmìtu, vizuálnì 
obrazných elementù ( tvar, objem, kvalita, 
textura ),  jejich vztahù 

 (podobnost, kontrast, struktura)   

- Klasifikace barev, kontrast, výrazové vlastnosti 
barev 

- Charakter lineární kresby 

 

 

Ovìøování komunikaèních úèinkù                   
- Ilustrace dìtských knih  
- Besedy k rùzným tématùm výtv. èinností ( popø. 

náv�tìvy výstav a galerií  
- Instalace výstavy ( vkus interiéru ) 
- Osobnostní postoj v komunikaci (sebehodnocení, 

hodnocení) 
- Vyjádøení dìje 
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PØEDMÌT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA  ROÈNÍK: 3. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

�ák: 
· Rozeznává a pou�ívá pojmy malba, kresba, barvy 

teplé a studené, tmavé, svìtlé a kontrastní      
· Vyu�ívá základní a doplòkové barvy 

· Kreslí tu�kou, pastelkami, voskovkami, barvami, 
rudkou a uhlem 

· Pou�ívá suchý pastel, pero a tu� nebo �pejli 
· Rozpozná a pojmenuje prvky vizuálnì obrazného 

vyjádøení 
 

· Dovede výtvarnì zaznamenat prùbìh dìje 

· Dovede rozvinout svou fantazii a výtvarnì se 

vyjádøit podle pocitù a nálad na základì citového 
pro�itku a zku�enosti 

· Zachycuje dìj z vlastní pøedstavy 

· Výtvarnì zaznamenává tvarovì nároènìj�í 
pøedmìty a pøírodniny (rostliny, zvíøata) 

· Uplatòuje zku�enosti pøi pou�ívání materiálù a 
nástrojù pøi výtvarných èinnostech 

· Vytváøí plo�né a prostorové práce 

· V�ímá si proporcí a funkce pøedmìtù 

· Vyjadøuje výtvarnou èinností pocity a pro�itky ze 
�ivota 

· Uplatòuje více kreslíøských prostøedkù v jedné 
výtvarné práci 
  

· Zaznamenává výtvarnì zmìny v pøírodì  a tváø 
krajiny dle roèních období                     

· Rozli�uje lidové zvyky a tradice a výtvarnì je 
zaznamenává 

· Vyjadøuje se na základì svého vnímání rùznými 
smysly 

· Nalézá nové výrazové prostøedky pro pøepis vìcí a 
pøírodnin 

Rozvíjení smyslové citlivosti 
- Rùzná vyu�ití výtvarného materiálu, pomùcek a 

výtvarných technik 

- Malba, kresba, barvy a jejich vlastnosti 

- Vizuálnì obrazné vyjádøení 
 

 

 

 

 

 

Uplatòování subjektivity 

- Výtvarné vyjádøení slovního (dramatického) 
projevu (napø. báseò, pohádka, povìst), 
zachycení zvolené èásti dìje nebo prùbìhu dìje 

- Objevování svìta pøírod , vnímání a analyzování 
tvaru a rùstu (zvíøata a rostliny) 

- Akèní tvar malby a kresby  
- Pøechod od plochy k prostoru 

- Rozvíjení  prostorového vyjádøení, hra s barvou 

- tvoøivosti a pøedstavivosti (fantazie ) 
 

 

 

 

 

- Souvislost zraku a ostatních smyslù (èich, hmat, 
sluch, chu�)  

- Tematické práce- vlastní námìty  
- Tematické práce- národní zvyky, tradice (napø. 

Vánoce, Velikonoce, masopust,.) 

- Zobrazení postavy 

- Uplatòování subjektivity 

- Dìjové souvislosti ve výtvarném zobrazení 
(komiks, pøíbìh�  

OVO:  

VV-3-1-01 

VV-3-1-02 

VV-3-1-03 

VV-3-1-04 

VV-3-1-05 

 

EV- Ekosystémy 

malba,kresba 

EV- Lidské aktivity  
a problémy �ivotního 
prostøedí 
malba,kresba  

Pøíbìhy a povìsti 
Svitavska           

EV- Základní podmínky 
�ivota 

malba,kresba pøírody        
EV- Vztah èlovìka k 
prostøedí 
malba,kresba  

Práce, technika  a volný 
èas, Vý�iva a zdraví        
 

 

OSV- Rozvoj 

schopností poznávání 
OSV- Seberegulace  

a sebeorganizace    

OSV- Kreativita 

 

OSV- Komunikace 

Skupinová práce 

OSV- Mezilidské 
vztahy 

Skupinová práce 

OSV- Øe�ení problémù 
a rozhodovací 
dovednosti 

Skupinová práce 
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PØEDMÌT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA  ROÈNÍK: 3. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

�ák 

· Zobrazuje pocity, temperament a charakter 

zobrazované postavy 

· Zaznamenává dìjové souvislosti 
· Vytváøí frotá�, otiskuje a dotváøí pøírodniny 

· Volí v tvorbì individuální námìty a techniky 

 

· Vyu�ívá celou paletu barev, naná�í je na celou 
plochu formátu,  

· Samostatnì tvoøí z pøedlohy i názoru    
· Vyjadøuje ve výtv. práci pocity strachu, radosti, 

hnìvu, vzteku� 

· V tvorbì se zamìøuje na tvar, barvu, strukturu a 
umístìní objektù v prostoru 

· Rozeznává rùzný charakter lineární kresby 

· Zpracuje jeden námìt rùznými výtvarnými 
technikami 

 

· Doká�e organizovat svou vlastní èinnost     
· Je schopen spolupráce ve skupinì 

· Doká�e obhájit a zhodnotit své výtvarné pojetí i 
práci druhých ( zhodnocení a tolerance jejich 
vyjádøení)                                                                    

· Chápe vztah ilustrace a literárního díla, pozná 
nejznámìj�í dìtské ilustrace a pøiøadí jim autora    

· Pozná rozdíly v ilustracích rùzných ilustrátorù 
dìtských knih          

· Pozná a dovede reprodukovat symboly své zemì 

· Uvìdomuje si okolní prostøedí jako zdroj inspirace 
pro vytváøení kulturních a umìleckých hodnot 

·  Uvìdomuje si význam ochrany kulturních památek  
· Vyjadøuje své dojmy a pocity z náv�tìv galerií a 

výstav 

· Formuje vlastní vkus, podílí se na výzdobì �koly 

- Struktura, frotá�, otisk  
 

 

 

 

 

 

 

- Práce z pøedlohy a názoru 

- Tematické kreslení na základì pøímého dojmu a 

pocitu 

- Lineární kresba 

- Výrazové vlastnosti barev 

- Prostor a umístìní objektù 

 

 

 

 

 

Ovìøování komunikaèních úèinkù                         
- Tolerance, porovnávání, vcítìní se do druhých 

- Komunikace, hodnocení, sebehodnocení 
- Tvorba a interpretace nejznámìj�ích ilustrátorù 

dìtských knih, ilustrace dìtských knih                                          
- Besedy k rùzným tématùm výtv. èinností ( popø. 

náv�tìvy výstav a galerií ) 
- Instalace výstavy, výzdoba tøíd a ostatních 

prostor �koly 

- Výtvarný vkus, seberealizace 

- Význam kulturních památek 

 

 

 

 

  

 GV- Objevujeme 

Evropu a svìt 
Malba, kresba 

evropských a svìtových 
pohádek 

 

MeV- Interpretace 

vztahu mediálních 
sdìlení a reality 

Vytváøení poutaèe 

na akce 

Výtvarné ztvárnìní 
projektu ( Já a my) 
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PØEDMÌT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA  ROÈNÍK: 4. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

�ák 

· Vnímá a vyjadøuje skuteènost barvou, linií a tvarem 

· Uspoøádá objekty do celkù dle velikosti 
· Dovede výtvarnì zaznamenat prùbìh dìje 

 

 

 

 

· Chápe tìlo èlovìka jako zdroj inspirace i prostøedek k 
výtvarnému umìní 

· Dovede výtvarnì vyjádøit lidskou postavu, proporci 
lidské hlavy i hlavy pohádkových bytostí 

· Doká�e pou�ít základní tvary lineárního kresleného a 
plo�ného písma 

· Experimentuje s linií jako výrazovým prostøedkem 

· Orientuje se v prostorových a barevných vztazích 

· Øe�í dekorativní práce v plo�e 

· Ztváròuje proporce lidského tìla 

 

 

· Výtvarnì vyjádøí vìci a vztahy z reálného svìta 

· V�dom� se zam�!uje na projevení vlastních 
�ivotních zku�eností 

· Uvìdomuje si zvyky a tradice jako kulturní dìdictví 
národa, chápe jejich význam i hodnotu a doká�e se v 
jejich duchu výtvarnì vyjádøit  

· Pøi výtvarném pøepisu skuteènosti vychází 
z individuálních �ivotních zku�eností 

· Zobrazuje svìt lidí, vìci a pøírodu 

 

 

 

Rozvíjení smyslové citlivosti 
- Uspoøádání prvkù v plo�e a prostoru 

- Barva, linie, tvar 

- Uplatòování kontrastu a vztahù mezi tvary, ploch a 

barev v plo�né a barevné  kompozici  
 

 

- Dekorativní øe�ení plochy 

- Poznání vlastního tìla a jeho následné ztvárnìní, 
zobrazení postavy 

- vizuálnì obrazné vyjádøení v plo�e a prostoru 

- Pou�ívání písma a jeho komunikativní a estetické 
funkce ( napø. obal knihy, alba, plakát.) 
 

 

 

 

 

 

 

Uplatòování subjektivity 

- Subjektivní vyjadøování na základì vlastních 
zku�eností 

- Uplatòování subjektivity, kreativity a originality 

- Získání dùvìry ve vlastní vyjadøovací schopnosti 
- Rozvíjení objektivního i subjektivního pohledu na 

èlovìka a pøírodu 

- Výtvarné zachycení zvykù a tradic 

- Smyslové vnímání,  
pøedstavivost a fantazie 

 

 

 

 

 

OVO:  

VV-5-1-01 

VV-5-1-02 

VV-5-1-03 

VV-5-1-04 

VV-5-1-05 

VV-5-1-06 

VV-5-1-07 

 

EV- ekosystémy 

malba,kresba 

Rozmanitost pøírody         
EV- základní podmínky 
�ivota 

malba,kresba pøírody        
EV- Vztah èlovìka k 
prostøedí 
malba,kresba  

�ivotní prostøedí 
Ochrana pøírody         
 

OSV- Rozvoj 

schopností poznávání 
OSV- Seberegulace  

a sebeorganizace    

OSV- kreativita 

 

OSV- Komunikace 

Skupinová práce 

OSV- Mezilidské 
vztahy 

Skupinová práce 

OSV- Øe�ení problémù 
a rozhodovací 
dovednosti 

Skupinová práce 
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PØEDMÌT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA  ROÈNÍK: 4. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

�ák 

· Zapojuje více smyslù pøi vnímání skuteènosti a 
výtvarném vyjádøení  

· Uplatòuje pøi práci fantazii 
 

 

 

 

 

· Objevuje a utváøí si vlastní názor a postoj na svìt 
kolem sebe skrze vlastní kreativní èinnost 

· Dovede rozvinout svou fantazii a výtvarnì se vyjádøit 
podle pocitù a nálad na základì citového pro�itku a 
�ivotních zku�eností 

· Vnímá estetické kvality prostøedí 
· Objevuje a utváøí si vlastní názor a postoj na svìt 

kolem sebe skrze vlastní kreativní èinnost 
· Doká�e organizovat svou vlastní èinnost 
· Inspiruje se a vyhledává zadaná témata na internetu 

 

 

· Diskutuje o kni�ních ilustracích, dovede pojmenovat 
nìkteré dìtské ilustrátory               

· Doká�e vytvoøit ilustraci k textu pro dìti 
· Vnímá umìní jako kulturní bohatství své zemì, 

vyjmenuje nejvýznamnìj�í kulturní památky ve svém 
regionu a uvìdomuje si nutnost jejich ochrany  

· Komunikuje o obsahu a hodnotí své výtvarné práce i 
práce spolu�ákù  

· Nav�tìvuje výstavy, galerie a regionální památky    
· Seznamuje se se základy výtvarného umìní a s 

výtvarnými díly i mimo budovu �koly a doká�e tato 
díla vnímat a pro�ívat 

 

- Volná tvorba 

- Tematické kreslení na základì pøímého dojmu 

- Uplatòování umìleckého pohledu na svìt , 
objevování detailù,  

- Organizace práce 

- Grafické PC programy 

- Internet 

 

 

 

- Tvorba a interpretace nìkterých ilustrátorù, ilustrace 
dìtských knih  

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Ovìøování komunikaèních úèinkù                     
- Komunikace, hodnocení, sebehodnocení 
- Výzdoba tøíd a ostatních prostor �koly 

- Výtvarné umìní  
- Regionální kulturní památky v kontextu s výtvarným 

umìním 

- Besedy k rùzným tématùm výtv. èinností, náv�tìvy 
výstav a galerií  

- Instalace výstavy ( vkus interiéru ) 
- Výtvarné vyjádøení slovního (dramatického) projevu 

( pohádka),  ilustrace textu 

- Komunikace a vnímání pro�itkù z umìleckého díla  
 

 

 GV- Objevujeme 

Evropu a svìt 
Malování Evropských  
vlajek 

 

MeV-Tvorba 

mediálního sdìlení 
MeV- Interpretace 

vztahu mediálních 
sdìlení a reality 

Vytváøení reklamy na 
ochranu �ivotního 
prostøedí 
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PØEDMÌT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA  ROÈNÍK: 5. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

�ák 

· Vnímá a vyjadøuje skuteènost barvou, linií a tvarem 

· Zobrazuje a analyzuje výtvarné námìty lineárnì, 
barevnì i proporènì 

· Rozvíjí prostorové vyjadøování 
· Uspoøádá objekty do celkù podle velikosti a 

vzájemného postavení 
· Kombinuje a uspoøádává  prvky v plo�e i prostoru 

 

· Dovede výtvarnì zaznamenat prùbìh dìje 

· Dovede výtvarnì vyjádøit lidskou postavu, proporci 
lidské hlavy i hlavy pohádkových bytostí, lidské tìlo 
v pohybu 

· Doká�e pou�ít základní tvary lineárního kresleného a 
plo�ného písma 

· Umí lineárnì, barevnì a tvarovì øe�it v plo�e i 
prostoru 

· Navrhne dekoraci 

· Uplatòuje výrazové vlastnosti linie 

· Experimentuje s rùznými druhy linie 

· Vyu�ívá znalost barev k objemovému vyjádøení 
pøedmìtu 

· Výtvarnì zobrazí reálné jevy vnímané smysly 

·  Podílí se na výtvarném krá�lení svého okolí 
· Uvìdomuje si zvyky a tradice jako kulturní dìdictví 

národa, chápe jejich význam i hodnotu a doká�e se v 
jejich duchu výtvarnì vyjádøit 

· Subjektivnì  výtvarnì vyjadøuje vlastní �ivotní 
zku�enosti 

· Zobrazuje zá�itky a námìty ze �ivota dìtí 
· Rozvíjí smyslové vnímání pøi práci na plo�e i 

v prostoru 

· Pøi výtvarném vyjadøování uplatòuje fantazii 
zalo�ené na smyslovém vnímání 

Rozvíjení smyslové citlivosti 
- Barva, linie, tvar, proporce 

- Plocha a prostor 

- Výtvarné vyjádøení slovního) projevu (napø. 
pohádka, povìst), zachycení zvolené èásti dìje nebo 
prùbìhu dìje 

- Poznání vlastního tìla a ztvárnìní èástí tìla, 
postavy, tìla v pohybu 

- Tematické kreslení na základì pøedstav a  na 

základì pøímého dojmu z rùzných �ivotních situací 
- Hra s linkou, tvarem, barvou, písmeny a èíslicemi 
- Uplatòování kontrastu a vztahù mezi tvary, ploch a 

barev v plo�né a barevné kompozici  
- Pou�ívání písma  a jeho komunikativní a estetické 

funkce ( napø. obal knihy, alba,plakát.) 
- Dekorativní práce 

 

 

 

OVO:  

VV-5-1-01 

VV-5-1-02 

VV-5-1-03 

VV-5-1-04 

VV-5-1-05 

VV-5-1-06 

VV-5-1-07 

 

EV- Ekosystémy 

malba,kresba 

Pøíroda Evropy a svìta 

EV- Lidské aktivity  
a problémy �ivotního 
prostøedí 
malba,kresba  

Zemì - planeta lidí           
EV- Základní podmínky 
�ivota 

malba,kresba pøírody        
EV- Vztah èlovìka k 
prostøedí 
malba,kresba  

Èlovìk a technika        
 

 

 

 

 

OSV- Rozvoj 

schopností poznávání 
OSV- Seberegulace  

a sebeorganizace    

OSV- Kreativita 

 

OSV- Komunikace 

Skupinová práce 

OSV- Mezilidské 
vztahy 

Skupinová práce 

OSV- Øe�ení problémù 
a rozhodovací 
dovednosti 

Skupinová práce 
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PØEDMÌT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA  ROÈNÍK: 5. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

�ák 

· Je schopen soustøedit se na vlastní pocity a pro�itky a 

na jejich základì se výtvarnì vyjádøit  
· Svobodnì se výtvarnì vyjádøí na dané téma a 

vyjadøuje neobvyklé pro�itky 

· Objevuje a utváøí si vlastní názor a postoj na svìt 
kolem sebe skrze vlastní kreativní èinnost 

· Uvìdomuje si mo�nosti originality pøi návrhu 
vlastního øe�ení 

· Vyu�ívá a kombinuje výtvarné techniky s nìkterými 
prvky z PC grafických programù, vyhledává nìkterá 
témata na internetu 

 

 

 

· Jmenuje a výtvarnì ztvární základní znaky gotiky a 
baroka 

· Sleduje a porovnává ilustraèní tvorbu rùzných autorù 

· Inspiruje se tvorbou dìtských ilustrátorù 

 

· Uvìdomuje si okolní prostøedí jako zdroj inspirace, 
vnímá jeho estetické kvality 

· Doká�e úèinnì spolupracovat se svými spolu�áky, 
obhájit svùj názor a prezentovat (diskutuje, popisuje, 
vyjadøuje zámìry, hodnotí) své výtvarné dílo  

· Vyjadøuje se k dílùm svých spolu�ákù 

· Uvádí nìkteré pøíklady autorù a dìl výtvarného umìní 
ze svého regionu 

· Seznamuje se s výtvarnými díly i mimo budovu �koly a 
doká�e tato díla vnímat a pro�ívat 

· Vnímá umìní jako kulturní bohatství své zemì, 
vyjmenuje nejvýznamnìj�í kulturní památky a 
uvìdomuje si nutnost jejich ochrany  

Uplatòování subjektivity 

- Rozvíjení smyslové citlivosti,  
- Rozvíjení pozorovacích schopností, smyslu pro 

detail,  

- Výtvarné ztvárnìní zvykù a tradic 

- Fantazie, pøedstavivost 
- Smyslové vnímání 
- Uplatòování subjektivity, kreativity a originality 

- Vyjadøování subjektivních  pocitù a nálad, 
subjektivní vyjadøování 

- Uplatòování subjektivity, kreativity a originality. 
- Grafické PC programy, internet 
- Uplatòování umìleckého pohledu na svìt - estetické 

vnímání okolí 
 

- Seznámení se s výtvarnými znaky gotiky a baroka 

- Ilustrátoøi dìtských knih 

- Dìtské ilustrace 

- Ilustrátoøi dìtských knih 

 

Ovìøování komunikaèních úèinkù                   
- Komunikace, hodnocení, sebehodnocení, 

spolupráce, prezentace 

- Regionální výstavy, galerie, památky 

- Výtvarné umìní 
- Tolerance, porovnávání, vcítìní se do druhých 

- Besedy k rùzným tématùm výtv. èinností ( popø. 
náv�tìvy výstav a galerií ) 

- Instalace výstavy ( vkus interiéru ) 
- Výzdoba tøíd a ostatních prostor �koly 

- Subjektivní vyjadøování pro�itkù z umìleckého díla 

 

 MeV- Vytváøení 
reklamy na ochranu 

�ivotního prostøedí 
 

GV-Evropa a svìt nás 
zajímá 

zvyky ve svìtì, rodinné 
pøíbìhy, zá�itky a 
zku�enosti z Evropy a 
svìta 
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Vzd�lávací oblast: �lov�k a zdraví 
Vzd�lávací obor: T�lesná výchova 

 
5.1.10.1   Charakteristika vyu�ovacího p�edm�tu 
 
5.1.10.1.1  Obsahové, �asové a organiza�ní vymezení 
 

Hlavní organiza�ní formou vyu�ovacího procesu je vyu�ovací hodina t�lesné výchovy. 
Výuka probíhá ve cvi�ebních prostorách (t�locvi�na, h�išt�, p�írodní terén). Jinou organiza�ní 
formou jsou kurzy základní plavecké výuky. 
Dále je nabízena forma pohybových dovedností (zájmová TV, pohybov� rekrea�ní p�estávky, 
cvi�ení v hodinách jiných p�edm�t�). 
 

Povinný p�edm�t t�lesná výchova má �asovou dotaci dv� hodiny týdn� v 1. – 5.  
ro�níku. 
 
Výuka do 5. ro�níku probíhá obvykle koedukovan�, ale dbá se na rozdíl mezi chlapci a 
d�v�aty. 
 
První období zahrnuje vstup do školy, adaptaci na pracovní režim, utvá�ení elementárních 
pohybových dovedností, základní zdravotní pohybové, hygienické a organiza�ní návyky, 
p�evážn� hravé pojetí s d�razem na prožitek a zdravotní ú�inek pohybových �inností.  
Druhé období se zabývá rozvojem nových pohybových dovedností pro uplatn�ní 
obratnostních a rychlostních p�edpoklad�, dále nár�stem zájmu o pohybové aktivity, které 
vedou k všestrannému rozvoji žáka. 
 
Cílem vyu�ovacího p�edm�tu je 

• seznamovat žáky s d�ležitostí dodržování bezpe�nostních zásad p�i hrách 
v t�locvi�n�, na h�išti, p�i cvi�eních s ná�iním nebo na ná�adí 

• z hlediska správné organizace a bezpe�nosti vhodné zvládnout s d�tmi základy 
po�adových cvi�ení – nástupy, povely pozor, pohov 

• upozor�ovat na možnost úraz� 
• nacvi�ovat vhodnou a správnou dopomoc a záchranu p�i cvi�ení 
• všt�povat pocit zodpov�dnosti za své chování a svoji bezpe�nost, pocit 

sounáležitosti a ohleduplnosti ke svým spolužák�m 
 

Vyu�ovací p�edm�t TV seznamuje žáky s nácvikem základ� sportovních miniher. 
Ve 3. a 4. ro�níku škola preferuje vybíjenou, ve 4. a 5. ro�níku kolektivní sportovní hry. 
 
Základní plavecká výuka (ZPV) se realizuje na 1. stupni v celkovém rozsahu nejmén� 40 
vyu�ovacích hodin, za�azována je do 1. a 2. ro�níku  prioritn�,  pokud z organiza�ních �i 
jiných d�vod� nebude možné v t�chto ro�nících ZPV uskute�nit, p�esune se její realizace do 
vyšších ro�ník� 1.stupn�. Formou rozši�ujícího u�iva m�že pokra�ovat výuka plavání i ve 3. a 
4. Ro�níku, pokud bude o tuto výuku zájem ze strany rodi��.  

5.1.10  T�lesná výchova 
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Dle možností školy a za vhodného po�así jsou za�azovány zimní sporty – nap�. bruslení. 
 
Do výuky TV jsou za�len�ny prvky zdravotní t�lesné výchovy. Samostatný p�edm�t 
(nepovinný pop�. volitelný) zdravotní t�lesná výchova je p�ipraven pro žáky se zdravotní 
skupinou III (pop�. II) a p�i dosažení po�tu 12 žák� na vyu�ovací skupinu. 
 
Do vyu�ovacího p�edm�tu t�lesná výchova jsou za�azena pr��ezová témata Osobnostní a 
sociální výchova, Environmentální výchova. 

 
5.1.10.1.2  Výchovné a vzd�lávací strategie 
 
Kompetence k u�ení  
U�itel 

• vytvá�í prostor k tomu, aby každý žák zažil pocit úsp�chu, povzbuzuje žáky 
pozitivním hodnocením 

• klade na žáky t�lovýchovné požadavky, které jsou p�im��ené jejich t�lesné a 
pohybové vysp�losti 

• povede žáky k sebehodnocení 
• bude umož�ovat žák�m p�ípravu sout�ží, závod�, pohybových akcí na úrovni t�ídy 
• vytvá�í situace, v nichž má žák radost z pohybu 
• vyžaduje d�sledné dodržování p�edem dohodnutých pravidel 

 
Kompetence k �ešení problém� 
U�itel 

• povzbuzuje žáky p�i p�ekonávání potíží 
• povede žáky k osobní odpov�dnosti 
• jasn� stanoví mantinely povinností a práv 

 
Kompetence komunikativní 
U�itel 

• p�ipravuje pro žáky takové pohybové �innosti, pro jejichž úsp�šné �ešení je nutná 
spolupráce žák� 

• bude vytvá�et pot�ebné vztahy v t�ídních kolektivech 
• povede žáky k trp�livému vyslechnutí názoru druhého 
• vede žáky k vnímání hudby a um�t ji vyjád�it pohybem, rozvíjet rytmické cít�ní, 

za�le�ovat tane�ní prvky 
 

Kompetence sociální a personální 
U�itel 

• praktickým p�íkladem bude vést žáky ke zdravému životnímu stylu 
• nebude upozor�ovat na žákovy nedostatky nevhodným verbálním projevem a chování  

fair play bude vyžadovat i od žák�  
• podpo�í žáka, v �em vyniká 
• povede žáky k respektování názoru druhých 
• otev�eným p�ístupem bude povzbuzovat i mén� nadané žáky 
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Kompetence ob�anské 
U�itel 

• seznámí žáka s chováním v krizových situacích, s prevencí úraz� a nemocí 
• vede žáky ke správn� poskytnuté první pomoci 
• podn�cuje žáky k prezentaci svých um�leckých a sportovních dovedností 
• podporuje kreativitu žáka p�i sebevyjád�ení ve sportovních aktivitách 

 

 

Kompetence pracovní 
U�itel 

• p�stuje u žák� výdrž, trp�livost, zodpov�dnost 
• vysv�tluje žák�m, že nic není zadarmo,že dojít k cíli vyžaduje konat 
• vede žáky k ochran� zdraví 
• nabízí žák�m možnost realizace v mimoškolních aktivitách 

 
 
5.1.10.1.3  O�ekávané výstupy oboru  (OVO) v RVP ZV 
 
 

 
 

 
 

O�ekávané výstupy – 1. období 
 
Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 

opat�ení:  
žák  
TV-3-1-01p zvládá podle pokyn� p�ípravu na pohybovou �innost  
TV-3-1-04p dodržuje základní zásady bezpe�nosti p�i pohybových �innostech a má 
osvojeny základní hygienické návyky p�i pohybových aktivitách  
TV-3-1-05p reaguje na základní pokyny a povely k osvojované �innosti  
- projevuje kladný postoj k motorickému u�ení a pohybovým aktivitám  
- zvládá základní zp�soby lokomoce a prostorovou orientaci podle individuálních 
p�edpoklad�  

O�ekávané výstupy – 1. období 

žák 
TV-5-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou �innost se zdravím a využívá 

nabízené p�íležitosti 
TV-5-1-02 zvládá v souladu s individuálními p�edpoklady jednoduché pohybové 

�innosti jednotlivce nebo �innosti provád�né ve skupin�; usiluje o jejich 
zlepšení 

TV-5-1-03 spolupracuje p�i jednoduchých týmových pohybových �innostech a 
sout�žích 

TV-5-1-04 uplat�uje hlavní zásady hygieny a bezpe�nosti p�i pohybových �innostech 
ve známých prostorech školy 

TV-5-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k osvojované �innosti a její organizaci 
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5.1.10.2   Vzd�lávací obsah vyu�ovacího p�edm�tu 
 
 

O�ekávané výstupy – 2. období 
 
Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 

opat�ení:  
žák  
TV-5-1-01p chápe význam t�lesné zdatnosti pro zdraví a za�le�uje pohyb do denního 
režimu  
TV-5-1-02p za�azuje do pohybového režimu korektivní cvi�ení v souvislosti s vlastním 
svalovým oslabením  
TV-5-1-03p zdokonaluje základní pohybové dovednosti podle svých pohybových 
možností a schopností  
TV-5-1-04p uplat�uje hygienické a bezpe�nostní zásady pro provád�ní zdravotn� vhodné 
a bezpe�né pohybové �innosti  
TV-5-1-05p reaguje na pokyny k provád�ní vlastní pohybové �innosti  
TV-5-1-06p dodržuje pravidla her a jedná v duchu fair play  
- zlepšuje svou t�lesnou kondici, pohybový projev a správné držení t�la  
- zvládá podle pokynu základní p�ípravu organismu p�ed pohybovou �inností i uklidn�ní 
organismu po ukon�ení �innosti a umí využívat cviky na odstran�ní únavy  
 

O�ekávané výstupy – 2. období 

žák 
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplat�uje kondi�n� 

zam��ené �innosti; projevuje p�im��enou samostatnost a v�li po zlepšení 
úrovn� své zdatnosti 

TV-5-1-02 za�azuje do pohybového režimu korektivní cvi�ení, p�edevším v souvislosti 
s jednostrannou zát�ží nebo vlastním svalovým oslabením 

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními p�edpoklady osvojované pohybové 
dovednosti; vytvá�í varianty osvojených pohybových her 

TV-5-1-04 uplat�uje pravidla hygieny a bezpe�ného chování v b�žném sportovním 
prost�edí; adekvátn� reaguje v situaci úrazu spolužáka 

TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové �innosti spolužáka a reaguje na 
pokyny k vlastnímu provedení pohybové �innosti 

TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a sout�ží, pozná a ozna�í 
zjevné p�estupky proti pravidl�m a adekvátn� na n� reaguje; respektuje p�i 
pohybových �innostech opa�né pohlaví 

TV-5-1-07 užívá p�i pohybové �innosti základní osvojované t�locvi�né názvosloví; 
cvi�í podle jednoduchého nákresu, popisu cvi�ení 

TV-5-1-08 zorganizuje nenáro�né pohybové �innosti a sout�že na úrovni t�ídy 
TV-5-1-09 zm��í základní pohybové výkony a porovná je s p�edchozími výsledky 
TV-5-1-010 orientuje se v informa�ních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních 

akcích ve škole i v míst� bydlišt�; samostatn� získá pot�ebné informace 
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PØEDMÌT: T�LESNÁ VÝCHOVA   ROÈNÍK: 1. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

�ák : 
· doká�e dodr�et základní pravidla bezpeèného 

chování pøi TV a ve známých prostorách �koly, 
uplatòuje hlavní zásady hygieny 

 

· reaguje na základní pokyny a povely 

 

 

 

 

 

 

 

· koordinuje pohyb s hudbou 

· doká�e udr�et správný rytmus chùze 

· zvládá základní estetické dr�ení tìla 

· pøedvede poskoèný krok, cval stranou, pøísunný krok, 
rytmizovanou chùzi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

· pracuje s jednoduchými pravidly hry, spolupracuje 

pøi týmových èinnostech a soutì�ích 

· uvìdomuje si rùzná nebezpeèí pøi hrách 

· zvládá v pohybové høe vyu�ít i pøedmìty mimo 
tìlocvièné náèiní 

Základní pravidla chování a jednání v prostøedí 
sportovi�tì 

 

 

  

Po"adová cvi!ení 
- základní postoje: pozor, pohov 

- povely: v øad nastoupit, rozchod, 

§ nástup na znaèky, nástup  
§ do dru�stev, spoleèný      
§ pozdrav 

 

 

Rytmická gymnastika a tanec 

- rytmizace jednoduchých pohybù podle øíkadel a 
písní 

- volné pohybové vyjádøení hudby 

- rytmizovaná chùze 

- bìh v základním tempu 

- pøísunný krok 

- poskoèný krok 

- cval stranou 

- nácvik správného dr�ení tìla 

 

 

 

Pohybové hry 

- hry spojené s bìhem: honièky 

- hry spojené s házením míèe 

- hry spojené s vítìzstvím nìkoho, pøetahy, pøetlaky 

- hry pro uklidnìní 
- hry na høi�ti 
- bezpeènost pøi rùzných druzích her 
- vyu�ití pøedmìtù denní potøeby ke hrám 

 

OVO : 

TV-3-1-04 

 

 

 

TV-3-1-05 

 

 

 

 

 

 

 

TV-3-1-01 

TV-3-1-02 

TV-3-1-03 

TV-3-1-04 

TV-3-1-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

TV-3-1-01 

TV-3-1-02 

TV-3-1-03 

TV-3-1-04 

TV-3-1-05 

 

OSV - Rozvoj 

schopností poznávání 
 

 

 

OSV - Rozvoj 

schopností poznávání 
 

 

 

 

 

 

OSV - Rozvoj 

schopností poznávání 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV - Rozvoj 

schopností poznávání 
OSV � Kooperace a 

kompetice 
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PØEDMÌT: T�LESNÁ VÝCHOVA   ROÈNÍK: 1. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

�ák: 
 

· zvládá techniku bìhu, skoku do dálky a hodu míèkem 

· uplatòuje pravidla bezpeènosti, za pomocí uèitele je 
dodr�uje 

· reaguje na pokyny a signály uèitele 

 

 

 

 

 

 

 

· zvládá základní gymnastické dr�ení tìla 

· zvládá napodobit jednoduché pohybové èinnosti 
· postupnì zvládá správný styl pøi �plhání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· zvládá základní èinnosti s míèem 

· postupnì zvládá základní pravidla hry 

 

 

 

 

 

 

Atletika 

- základy bezpeènosti pøi atletice 

- startovní povely a signály 

- bìh støídavý s chùzí 
- rychlý bìh na 25m 

- vytrvalostní bìh nejdéle 30s 

- skok daleký z místa odrazem sno�mo 

- skok daleký z rozbìhu 

- hod míèkem horním obloukem na dálku 

 

 

 

Gymnastika 

- akrobatická cvièení : 
§ pøevaly stranou v lehu                               

kolébka na zádech, leh vznesmo                                        
stoj na lopatkách                                       
kotoul vpøed ze stoje rozkroèného 

- cvièení na náøadí: 
cvièení na lavièce � chùze vpøed, vzad i s obraty, 

pøebìh 

cvièení na kladince 

- �plh na tyèi � pøíraz obouno�, �plh do vý�ky 2m 

 

 

 

Sportovní hry 

- dr�ení míèe jednoruè i obouruè 

- pøihrávka obouruè ve dvojicích 

- vrchní pøihrávka jednoruè na místì 

- vrchní chytání obouruè na místì 

- vybíjená se zjednodu�enými pravidly 

OVO : 

 

TV-3-1-01 

TV-3-1-02 

TV-3-1-03 

TV-3-1-04 

TV-3-1-05 

 

 

 

 

 

 

TV-3-1-01 

TV-3-1-02 

TV-3-1-03 

TV-3-1-04 

TV-3-1-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TV-3-1-01 

TV-3-1-02 

TV-3-1-03 

TV-3-1-04 

TV-3-1-05 

 

 

OSV - Rozvoj 

schopností poznávání 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV - Rozvoj 

schopností poznávání 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV - Rozvoj 

schopností poznávání 
OSV � Kooperace a 

kompetice 
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PØEDMÌT: T�LESNÁ VÝCHOVA   ROÈNÍK: 1. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

 

�ák: 
· doká�e se orientovat v terénu 

· zvládne chùzi na del�í vzdálenost 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· spojuje pravidelnou ka�dodenní pohybovou èinnost 
se zdravím, vyu�ívá nabízené pøíle�itosti 

 

 

 

· se adaptuje na vodní prostøedí, dodr�uje hygienu 

plavání, zvládá v souladu s individuálními 
pøedpoklady základní plavecké dovednosti  

· zvládá v souladu s individuálními pøedpoklady 
vybranou plaveckou techniku, prvky sebezáchrany a 
bezpeènosti  
 

 

 

 

Cvi!ení v p"írod$ 

- chùze k cíli vzdálenému 1,5km 

- pøekonávání pøírodních pøeká�ek 

- orientace v terénu 

 

 

 

 

Prùpravná, kondièní, koordinaèní, kompenzaèní, 
relaxaèní, vyrovnávací, tvoøivá a jiná cvièení: 

zaøazuje se pravidelnì do pohybového re�imu 
dìtí v hodinách TV  

 

 

 

 

 

Základní plavecká výuka (plavání)  
 

 

 

 

 

 

Roz�i"ující u!ivo: 
Zimní sporty � napø. bruslení.  
Atletická olympiáda 

 

OVO : 

 

TV-3-1-01 

TV-3-1-02 

TV-3-1-03 

TV-3-1-04 

TV-3-1-05 

 

 

 

 

 

 

TV-3-1-01 

TV-3-1-02 

TV-3-1-04 

TV-3-1-05 

 

 

TV-5-1-11 

TV-5-1-12 

 

 

 

OSV - Rozvoj 

schopností poznávání 
EV � Ekosystémy 

EV � Základní 
podmínky �ivota 
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PØEDMÌT: T�LESNÁ VÝCHOVA   ROÈNÍK: 2. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

�ák : 
· doká�e dodr�et základní pravidla bezpeènosti pøi TV 

 

 

 

 

· reaguje na základní pokyny a signály 

· dovede zaujmout základní cvièební polohy 

 

 

 

 

 

 

 

· zvládá základní estetické dr�ení tìla 

· zvládá základní estetický pohyb tìla a jeho 
èástí(poskoky,kroky) 

· umí vyjádøit jednoduchou melodii 
· umí vyjádøit rytmus pohybem 

 

 

 

 

· je schopen hrát hry se spolu�áky i mimo TV 

· zdokonaluje práci s míèem 

 

 

 

Základní pravidla chování a jednání v prostøedí 
sportovi�tì 

 

 

 

Základní t$lovýchovné pojmy 

- základní postoje 

- základní povely 

- nástup na znaèky,do øady,do dru�stev,spoleèný 
pozdrav 

- smluvené signály 

- organizace prostoru a èinnosti 

 

 

Rytmická gymnastika a tanec 

- rytmizace jednoduchých pohybù  podle písní 
- pohyb v dvoudobém taktu 

- støídání chùze a bìhu 

- pøísunný krok,cval stranou,poskoèný krok 

- vyu�ití nauèených krokù v lidovém tanci 
 

 

 

Pohybové hry 

- hry spojené s bìhem 

- hry spojené s házením 

- hry pro uklidnìní 
- hry na høi�ti 
- základní pravidla osvojovaných her 
- základní povely pro realizaci her 

OVO : 

TV-3-1-04 

 

 

 

 

TV-3-1-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

TV-3-1-01 

TV-3-1-02 

TV-3-1-03 

TV-3-1-04 

TV-3-1-05 

 

 

 

 

TV-3-1-01 

TV-3-1-02 

TV-3-1-03 

TV-3-1-04 

TV-3-1-05 

 

 

OSV � Rozvoj 

schopností a poznávání 
 

 

 

OSV � Rozvoj 

schopností a poznávání 
 

 

 

 

 

 

 

 

OSV � Rozvoj 

schopností a poznávání 
 

 

 

 

 

 

 

OSV � Rozvoj 

schopností a poznávání 
OSV � Kooperace a 

kompetice 
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PØEDMÌT: T�LESNÁ VÝCHOVA   ROÈNÍK: 2. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

�ák: 
· zvládá základní techniku bìhu, hodu a skoku zvládá 

techniku nízkého a polovysokého startu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· zvládá se soustøedit na cvièení 
· zvládá akrobatická cvièení 
· zvládá cvièení na náøadí 

 

 

 

Atletika 

- bìh støídavý s chùzí 
- bìh vytrvalostní do 2 minut 
- bìh pøes drobné pøeká�ky 

- rychlý bìh do 25m 

- základy nízkého a polovysokého startu 

- skok do dálky  z místa 

- výskoky na pøeká�ku 

- skok pøes motouz 

- pøeskok pruhu �irokého 50-10Ocm 

- skok daleký s rozbìhem 

- hod míèkem z místa 

- hod míèkem z chùze 

 

Gymnastika 

Akrobatická cvièení 
- pøevaly a kolébky na zádech 

- leh na zádech,vztyk bez pomoci rukou 

- sed zkøi�mo,vztyk bez pomoci rukou 

- kotoul napøed ze stoje spojného 

- kotoul napøed z chùze 

- stoj s oporou o lopatky - svíèka 

- cvièení rovnováhy � stoj na jedné noze 

Cvièení na náøadí 
Lavièka (kladinka) 

- chùze vpøed i vzad s obraty 

- cvièení v sedu rozkroèmo na lavièce 

- vzpor døepmo u lavièky 

- vzpor stojmo 

- lezení po lavièce ve vzporu døepmo 

- chùze po kladince s plnìním drobných úkolù 

 

 

 

OVO : 

TV-3-1-01 

TV-3-1-02 

TV-3-1-03 

TV-3-1-04 

TV-3-1-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TV-3-1-01 

TV-3-1-02 

TV-3-1-03 

TV-3-1-04 

TV-3-1-05 

 

 

 

 

 

 

 

OSV � Rozvoj 

schopností a poznávání 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV � Rozvoj 

schopností a poznávání 
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PØEDMÌT: T�LESNÁ VÝCHOVA   ROÈNÍK: 2. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

 

�ák: 
 

 

 

 

 

 

 

· zvládá základní zpùsoby házení a chytání míèe  
· uplatòuje znalosti  sportovních her v praxi 

 

 

 

 

 

 

· rozvíjí svou obratnost a vytrvalost bezpeènì se 
pohybuje v terénu a doká�e odhadnout vzdálenost 

 

 

 

 

 

. spojuje pravidelnou pohybovou èinnost se zdravím 

 

· se adaptuje na vodní prostøedí, dodr�uje hygienu 
plavání, zvládá v souladu s individuálními 
pøedpoklady základní plavecké dovednosti  

· zvládá v souladu s individuálními pøedpoklady 
vybranou plaveckou techniku, prvky sebezáchrany a  
bezpeènosti 

 

�plh na tyèi 
- �plh s pøírazem do pøimìøené vý�ky podle 

individuálních pøedpokladù �ákù 

Pøeskok 

- nácvik gymnastického odrazu 

 

 

 

Sportovní hry 

- dr�ení míèe jednoruè a obouruè 

- pøihrávky obouruè, jednoruè 

- chytání obouruè 

- vybíjená se zjednodu�enými pravidly na 
zmen�eném høi�ti 

 

 

Cvièení v p"írod$ 

- chùze v terénu, pøekonávání pøeká�ek 

- chùze ke vzdálenému cíli � 2 km 

- zimní hry v pøírodì (dle mo�ností) 
 

Prùpravná, kondièní, koordinaèní, kompenzaèní, 
relaxaèní, vyrovnávací tvoøivá cvièení 
 

 

Základní plavecká výuka (plavání) 
 

 

 

 

Roz�i"ující u!ivo: 
Zimní sporty � napø. bruslení.  
Atletická olympiáda 

OVO : 

 

 

 

 

 

 

 

 

TV-3-1-01 

TV-3-1-02 

TV-3-1-03 

TV-3-1-04 

TV-3-1-05 

 

 

 

TV-3-1-01 

TV-3-1-02 

TV-3-1-03 

TV-3-1-04 

TV-3-1-05 

 

 

 

 

 

 

 

TV-5-1-11 

TV-5-1-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV � Rozvoj 

schopností a poznávání 
OSV � Kooperace a 

kompetice 

 

 

 

 

 

OSV � Rozvoj 

schopností a poznávání 
OSV � Kooperace a 

kompetice 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV � Rozvoj 

schopností a poznávání 
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PØEDMÌT: T�LESNÁ VÝCHOVA   ROÈNÍK: 3. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

�ák : 
· doká�e dodr�et základní pravidla bezpeènosti pøi Tv 

 

 

 

 

 

· zvládá základy polkového kroku 

 

 

 

 

 

 

· zvládá nìkolik pohybových her a zná jejich zamìøení 
 

 

 

 

· zvládá techniku bìhu, skoku do dálky a hodu míèkem 

· zvládá upravit doskoèi�tì, pøipravit start bìhu, vydat 

pokyny pro start 

 

 

 

 

 

 

 

· správnì provede kotoul vpøed a vzad 

· zvládá cvièení na náøadí 
 

 

Základní pravidla chování a jednání v prostøedí 
sportovi�tì 

 

 

 

 

Rytmická a kondi!ní gymnastika 

- tvoøivé vyjádøení rytmu pohybem 

- cvièení s hudbou 

- polkový krok 

 

 

 

Pohybové hry 

- variace her s vyu�itím pohybových dovedností 
- vyu�ití pøírodního prostøedí pro pohybové hry 

 

 

Atletika 

- nízký start, polovysoký start 
- rychlý bìh do 60 m 

- vytrvalostní bìh v terénu do10 minut 

- skok do dálky s rozbìhem 

- hod míèkem z chùze 

- hod míèkem s rozbìhem 

- spojení rozbìhu s odhodem 

 

 

Gymnastika 

- kotoul vpøed � rùzné varianty 

- prùpravná cvièení pro kotoul vzad 

 

 

 

OVO : 

TV-3-1-04 

 

 

 

 

 

TV-3-1-01 

TV-3-1-02 

TV-3-1-03 

TV-3-1-04 

TV-3-1-05 

 

 

TV-3-1-01 

TV-3-1-02 

TV-3-1-03 

TV-3-1-04 

TV-3-1-05 

 

TV-3-1-01 

TV-3-1-02 

TV-3-1-03 

TV-3-1-04 

TV-3-1-05 

 

 

 

 

TV-3-1-01 

TV-3-1-02 

TV-3-1-03 

TV-3-1-04 

TV-3-1-05 

 

 

OSV - Rozvoj 

schopností poznávání 
 

 

 

 

 

OSV - Rozvoj 

schopností poznávání 
 

 

 

OSV - Rozvoj 

schopností poznávání 
OSV � kooperace a 

kompetice 

 

 

OSV - Rozvoj 

schopností poznávání 
 

 

 

 

 

 

 

 

OSV - Rozvoj 

schopností poznávání 
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PØEDMÌT: T�LESNÁ VÝCHOVA   ROÈNÍK: 3. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

 

�ák: 
 

 

 

 

 

 

 

· zvládá základní pojmy osvojovaných èinností 
· zvládá hru s pravidly 

· jedná v duchu fair play 

 

 

 

 

 

 

· doká�e se orientovat v pøírodì 

· bezpeènì se pohybuje v terénu 

 

 

 

 

. spojuje pravidelnou pohybovou èinnost se zdravím 

 

- pøeskok  - odraz z mùstku, odraz z trampolíny � 

�védská bedna 

- �plh na tyèi do vý�ky 3 m bez dopomoci 

- kladinka � lavièka � chùze, pøebìhy, hry, pøeskoky 

- �ebøiny � výstupy sestupy, prota�ení, cvièení 
spojená s lavièkou 

 

 

Sportovní hry 

- pøihrávky jednoruè a obouruè 

- chytání míèe obouruè 

- vedení míèe driblingem 

- pohyb s míèem a bez míèe, zastavení 
- vybíjená na zmen�eném høi�ti 

 

 

 

Cvi!ení v p"írod$ 

- bìh v terénu 

- pøekonávání pøírodních pøeká�ek 

- zimní hry (dle podmínek) 
 

Prùpravná, kondièní, koordinaèní, kompenzaèní, 
relaxaèní, vyrovnávací, tvoøivá a jiná cvièení 

- zaøazuje se pravidelnì do hodin TV 

 

Roz�i"ující u!ivo: 
Základní plavecká výuka (v pøípadì, �e nebyla zcela nebo 
z èásti realizována v pøedchozích roènících) 
Plavání � v pøípadì, �e není v tomto roèníku realizována 
základní plavecká výuka (povinná), pokud bude 
dostateèný zájem o plavání ze strany rodièù 

Zimní sporty � napø. bruslení.  
Atletická olympiáda 

 

OVO : 

 

 

 

 

 

 

 

TV-3-1-01 

TV-3-1-02 

TV-3-1-03 

TV-3-1-04 

TV-3-1-05 

 

 

 

 

TV-3-1-01 

TV-3-1-02 

TV-3-1-03 

TV-3-1-04 

TV-3-1-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

OSV - Rozvoj 

schopností poznávání 
OSV � Kooperace a 

kompetice 

 

 

 

 

 

 

OSV - Rozvoj 

schopností poznávání 
OSV � Kooperace a 

kompetice 

 

 

 

 

 

 

 

OSV - Rozvoj 

schopností poznávání 
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PØEDMÌT: T�LESNÁ VÝCHOVA   ROÈNÍK: 4. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

�ák: 
· dodr�uje pravidla bezpeèného chování a hygieny 

· zná vhodné obleèení a obutí pro TV 

· je schopen seberegulace 

· uvìdomuje si sebe sama, respektuje názory ostatních 

· správnì dr�í tìlo,individuálnì dle mo�ností zvládá 
tìlesnou zátì� 

· u�ívá základní tìlocvièné názvosloví 
 

 

 

· zvládá základy estetického pohybu 

· reaguje na pokyny k provedení pohybové èinnosti 
 

 

 

 

 

 

· dohodne se na spolupráci dru�stva 

· zvládá základní pojmy osvojovaných èinností 
· vytváøí varianty osvojených pohybových her, 

dodr�uje pravidla 

 

 

 

 

· zvládá techniky bìhù, skokù, hodù 

· zvládá upravit doskoèi�tì, pøipravit start bìhu, vydat 

povely pro start 

· dovede zmìøit a zapsat výkony 

 

Význam pohybu pro zdraví, základní pravidla chování a 
jednání v prostøedí sportovi�tì,pøíprava na zátì� �
rozcvièka a prota�ení, vydýchání a uvolnìní po zátì�i, 
tìlocvièné názvosloví 
 

 

 

 

 

 

Rytmická a kondi!ní gymnastika 

- polkový a valèíkový krok 

- zrychlení a zpomalení tempa 

- vyjádøení rytmu pohybem 

- cvièení s náèiním � �átek, míèek, �vihadlo 

 

 

Pohybové hry 

- variace her jednoho druhu 

- vyu�ití pøírodního prostøedí pro pohybové hry 

- vyu�ití netradièního náèiní 
 

 

 

 

Atletika 

- nízký start, polovysoký start 
- rychlý bìh na 60m 

- vytrvalostní bìh do 12 minut 
- skok do dálky s rozbìhem 

- základy rozmìøení rozbìhu 

- hod míèkem s rozbìhem 

- spojení rozbìhu s odhodem 

 

OVO : 

TV-5-1-01 

TV-5-1-04 

TV-5-1-07 

 

 

 

 

 

 

 

TV-5-1-01 

TV-5-1-05 

 

 

 

 

 

TV-5-1-01 

TV-5-1-03 

TV-5-1-04 

TV-5-1-05 

TV-5-1-06 

TV-5-1-07 

 

TV-5-1-01 

TV-5-1-04 

TV-5-1-05 

TV-5-1-06 

TV-5-1-08 

TV-5-1-09 

 

OSV - Rozvoj 

schopností poznávání 
 

 

 

 

 

 

 

 

OSV - Rozvoj 

schopností poznávání 
 

 

 

 

 

OSV - Rozvoj 

schopností poznávání 
OSV � Kooperace a 

kompetice 

 

 

 

 

OSV - Rozvoj 

schopností poznávání 
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PØEDMÌT: T�LESNÁ VÝCHOVA   ROÈNÍK: 4. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

 

�ák: 
· zvládá dopomoc a záchranu pro cvièení 
· zvládá základy odrazu z mùstku 

· zvládá rozno�ku a skrèku pøes náøadí 
· zvládá základy �plhu 

· reaguje na pokyny k vlastním chybám 

· u�ívá osvojené tìlocvièné názvosloví 
 

 

 

 

 

· zvládá základní hry se zjednodu�enými pravidly 

· reaguje na hráèské funkce v dru�stvu 

· uplatòuje zásady fair play 

· dodr�uje taktiku dru�stva 

· doká�e adekvátnì reagovat v pøípadì úrazu 
spolu�áka, zvládá zásady první pomoci 
 

 

 

 

 

 

· dodr�uje pravidla pro bezpeèný pobyt v pøírodì 

· chová se ohleduplnì ke spolu�ákùm 

· chrání pøírodu 

 

Gymnastika 

- kotoul vpøed 

- kotoul vzad 

- stoj na rukou s dopomocí 
- skrèka pøes bednu, kozu 

- rozno�ka pøes bednu, kozu, odrazem z mùstku, 
trampolínky 

- kondièní cvièení s lavièkami, obruèemi, tyèemi 
- cvièení na �ebøinách  
- �plh na tyèi do vý�ky 4m 

 

 

Sportovní hry 

- pøihrávky jednoruè a obouruè 

- chytání míèe 

- vedení míèe driblingem, nohou 

- støelba na ko� 

- pohyb s míèem a bez míèe 

- zastavení 
- prùpravné sportovní hry-vybíjená, minifotbal, 

minibasketbal 

 

 

 

Cvi!ení v p"írod$ 

- chùze do 3km 

- orientace,bezpeènost 
- zdolávání pøeká�ek 

- hry letní a zimní (dle podmínek) 
 

Prùpravná, kondièní, koordinaèní, kompenzaèní, 
relaxaèni, vyrovnávací,tvoøivá a jiná cvièení se zaøazují 
pravidelnì do pohybového re�imu dìtí. 

OVO : 

TV-5-1-01 

TV-5-1-04 

TV-5-1-05 

TV-5-1-07 

TV-5-1-09 

 

 

 

 

 

 

 

TV-5-1-01 

TV-5-1-03 

TV-5-1-04 

TV-5-1-05 

TV-5-1-06 

TV-5-1-09 

 

 

 

 

 

TV-5-1-01 

TV-5-1-04 

 

 

 

 

TV-5-1-02 

 

 

 

OSV - Rozvoj 

schopností poznávání 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV - Rozvoj 

schopností poznávání 
OSV � Kooperace a 

kompetice 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV - Rozvoj 

schopností poznávání 
OSV � Kooperace a 

kompetice 

 

 

 

OSV - Rozvoj 

schopností poznávání 
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PØEDMÌT: T�LESNÁ VÝCHOVA   ROÈNÍK: 4. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

  

Roz�i"ující u!ivo: 
 

Základní plavecká výuka (v pøípadì, �e nebyla zcela nebo 
z èásti realizována v pøedchozích roènících) 
 

Plavání � v pøípadì, �e není v tomto roèníku realizována 
základní plavecká výuka (povinná), pokud bude 
dostateèný zájem o plavání ze strany rodièù 

 

Zimní sporty � napø. bruslení.  
Atletická olympiáda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OSV - Rozvoj 

schopností poznávání 
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PØEDMÌT: T�LESNÁ VÝCHOVA   ROÈNÍK: 5. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

 

�ák: 
· dodr�uje základní pravidla bezpeèného chování pøi 

TV 

· zná vhodné obleèení a obutí pro TV 

· je schopen seberegulace 

· dodr�uje pravidla her 
· naplánuje a zrealizuje rozcvièku 

· zná základní názvosloví, cvièí podle popisu cvièení 
(popø. nákresu) 

 

 

· zvládá krok polky a valèíku 

· pohybem tìla reaguje na tempo hudby 

· napodobuje slo�itìj�í cviky 

 

 

 

 

 

· zvládá nìkolik pohybových her 
· dovede samostatnì vytváøet pohybové hry 

 

 

 

 

· zvládá základní techniku bìhù, skokù, hodù 

· zvládá upravit doskoèi�tì 

· pøipravit start bìhu � bloky 

· dovede zmìøit a zapsat výkony a porovnat 

s pøedchozími výsledky 

· jednodu�e zhodnotí kvalitu pohybové èinnosti 
spolu�áka 

 

 

Význam pohybu pro zdraví, základní pravidla chování a 
jednání v prostøedí sportovi�tì, organizace prostoru a 
èinností, pøíprava na zátì�, základní názvosloví. 
 

 

 

 

 

 

Rytmická gymnastika 

- cvièení s hudbou 

- polkový a valèíkový krok 

- zrychlení a zpomalení tempa 

- vyjádøení rytmu pohybem 

- základy cvièení s náèiním 

- jednoduché sestavy 

 

 

Pohybové hry 

- drobné pohybové hry 

- úpoly � pøetahy a pøetlaky 

 

 

Atletika 

- nízký start z blokù 

- polovysoký start 
- rychlý bìh na 60m 

- vytrvalý bìh do 15minut 
- skok do dálky z rozbìhu 

- rozmìøení rozbìhu 

- hod míèkem z rozbìhu 

- spojení rozbìhu s odhodem 

OVO : 

TV-5-1-04  

TV-5-1-06 

TV-5-1-07 

TV-5-1-09  

 

 

 

 

 

 

TV-5-1-01 

TV-5-1-07 

 

 

 

 

TV-5-1-01 

TV-5-1-03 

TV-5-1-04 

TV-5-1-05 

TV-5-1-06 

TV-5-1-07  

TV-5-1-08 

 

TV-5-1-01 

TV-5-1-04 

TV-5-1-05 

TV-5-1-06  

TV-5-1-08 

TV-5-1-09 

 

 

OSV - Rozvoj 

schopností poznávání 
 

 

 

 

 

 

OSV - Rozvoj 

schopností poznávání 
 

 

 

 

 

 

 

 

OSV - Rozvoj 

schopností poznávání 
OSV � Kooperace a 

kompetice 

 

 

OSV - Rozvoj 

schopností poznávání 
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PØEDMÌT: T�LESNÁ VÝCHOVA   ROÈNÍK: 5. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

�ák: 
· zvládá kotoul vpøed i vzad 

· ovládá techniku pøeskoku 

· ovládá stoj na rukou s dopomocí 
· udr�í rovnováhu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· zvládá hry se zjednodu�enými pravidly 

· dovede zaznamenat výsledek utkání 
· dodr�uje zásady fair play 

 

 

 

 

 

 

 

 

· zná pravidla pro ochranu pøírody 

· chová se ohleduplnì ke spolu�ákùm 

· dodr�uje pravidla pro bezpeènost 
· umí se vhodnì obléknout 
· doká�e zapisovat a orientovat se ve výsledkové 

listinì pøi sportovních akcích ve �kole i v místì 
bydli�tì 

 

Gymnastika 

- kotoul vpøed a vzad 

- stoj na rukou 

- akrobatické kombinace 

- pøeskok �odraz z mùstku 

- skrèka pøes kozu 

- rozno�ka pøes kozu 

- chùze po kladinì 

- cvièení na kruzích 

- cvièení na hrazdì 

- �plh na tyèi do 4m 

- �plh na lanì 

 

 

Sportovní hry 

- pøihrávka jednoruè a obouruè 

- chytání míèe jednoruè a obouruè 

- vedení míèe � driblingem,nohou 

- støelba na ko� 

- støelba na branku 

- udr�ení míèe pod kontrolou mu�stva 

- dopravit míè na útoènou stranu 

- vybíjená, minifotbal, minibasketbal, florbal 
- spolupráce ve høe 

 

Cvièení v p"írod$ 

- turistika � chùze do vzdálenosti 3km 

- pozorování pøírody 

- letní, zimní hry 

- zápisy a orientace ve výsledkových listinách pøi 
sportovních soutì�ích 

 

OVO : 

TV-5-1-01 

TV-5-1-03 

TV-5-1-04 

TV-5-1-05 

TV-5-1-07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TV-5-1-01 

TV-5-1-03 

TV-5-1-04 

TV-5-1-05 

TV-5-1-06 

TV-5-1-08  

TV-5-1-09 

 

 

 

 

 

TV-5-1-01 

TV-5-1-03 

TV-5-1-04 

 

TV-5-1-10 

 

 

OSV - Rozvoj 

schopností poznávání 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV - Rozvoj 

schopností poznávání 
OSV � Kooperace a 

kompetice 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV - Rozvoj 

schopností poznávání 
OSV � Kooperace a 

kompetice 
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PØEDMÌT: T�LESNÁ VÝCHOVA   ROÈNÍK: 5. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úpoly 

- prùpravné úpoly 

- význam aktivní obrany 

 

Prùpravná, kondièní, koordinaèní, kompenzaèní, 
relaxaèní, vyrovnávací, tvoøivá a jiná cvièení se zaøazují 
do re�imu v hodinách TV.(svalová oslabení, dlouhodobé 
sezení) 

 

 

Roz�iøující uèivo: 
 

Základní plavecká výuka (v pøípadì, �e nebyla zcela nebo 

z èásti realizována v pøedchozích roènících) 
 

Plavání � v pøípadì, �e není v tomto roèníku realizována 
základní plavecká výuka (povinná), pokud bude 
dostateèný zájem o plavání ze strany rodièù 

 

Zimní sporty � napø. bruslení.  
Atletická olympiáda, Branný den 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO : 

TV-5-1-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV - Rozvoj 

schopností poznávání 
 

 

 

 

OSV - Rozvoj 

schopností poznávání 
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Vzd�lávací oblast: �lov�k a sv�t práce 
Vzd�lávací obor: �lov�k a sv�t práce 

 
5.1.11.1   Charakteristika vyu�ovacího p�edm�tu 
 
5.1.11.1.1  Obsahové, �asové a organiza�ní vymezení 
             
             Vyu�ovací p�edm�t pracovní výchova je realizován formou vyu�ovací hodiny. 
P�edm�t má na 1. stupni �asovou dotaci v prvním až pátém ro�níku jednu hodinu týdn�. 
P�edm�t pracovní výchova obvykle probíhá ve školní t�íd�, kuchyni, školní díln�, areálu 
školy, arboretu a okolním terénu. Výuka se v daném vyu�ovacím p�edm�tu m�že a nemusí 
d�lit na skupiny nebo naopak m�že docházet ke spojování žák� z r�zných t�íd. 
   
       P�edm�t vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v r�zných oborech 
lidské �innosti. Cílen� se zam��uje na praktické pracovní dovednosti a návyky, dopl�uje celé 
základní vzd�lání o d�ležitou složku nezbytnou pro uplatn�ní �lov�ka v dalším život� a ve 
spole�nosti.  
 

Vzd�lávací obsah je na 1. stupni rozd�len do �ty� povinných tematických okruh�: 
1. Práce s drobným materiálem 
2. Konstruk�ní �innosti 
3. P�stitelské práce 
4. P�íprava pokrm� 

Prvky pracovní výchovy se objevují také v r�zných školních projektech a pobytových 
kurzech. 
      Pr��ezová témata propojují vzd�lávací obsah vyu�ovacího p�edm�tu pracovní výchova 
s obsahem dalších �inností žák� realizovaných ve škole i mimo školu: 

Osobnostní a sociální výchova zdokonaluje dovednosti týkající se spolupráce a 
komunikace v týmu a v r�zných pracovních situacích. 
Environmentální výchova se realizuje prost�ednictvím konkrétních pracovních aktivit ve 
prosp�ch životního prost�edí. Umož�uje poznávat význam a role r�zných profesí ve 
vztahu k životnímu prost�edí. 
Mediální výchova p�ispívá ke schopnosti vnímat, vytvá�et, interpretovat,  
a kriticky hodnotit a dále k využívání r�zných zdroj� informací. 
 

Do vyu�ovacího p�edm�tu pracovní výchova jsou za�azena tato pr��ezová témata: Osobnostní 
a sociální výchova, Enviromentální výchova, Mediální výchova. 

 
 
5.1.11.1.2  Výchovné a vzd�lávací strategie 

Kompetence sociálí a personální 

U�itel 
• umožní práci ve skupinách a klade d�raz na vytvo�ení pravidel a povinností v týmu 

(organizace práce, rozd�lení rolí, spolupráce, ohleduplnost,…) a jejich dodržování 

5.1.11  Pracovní výchova 
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• spolupracuje na tvorb� projekt� 
• umožní prezentaci a zhodnocení práce  
• povzbuzuje i mén� aktivní žáky 
• uplat�uje individuální p�ístup (podpora talentu, zapojování do sout�ží) 
• posiluje sebed�v�ru žáka a jeho samostatný rozvoj 

 

Kompetence pracovní 

U�itel 
• seznamuje žáka s r�znými pracovními postupy, metodami, materiály 
• vysv�tluje význam symbol� a zna�ek 
• podporuje žákovu adaptabilitu zm�nou pracovních podmínek 
• klade d�raz na kvalitu a ne na kvantitu 
• dává možnost výb�ru 
• vysv�tluje smysl a cíl jejich práce 
• nabízí možnost realizace v mimoškolní �innosti 
• rozvíjí smysl pro povinnost vyžadováním p�ípravy na práci 
• vede k po�ádku na pracovišti, k základním pracovním návyk�m, ochran� zdraví a 

bezpe�nosti p�i práci 
• vede k dodržování �asového rozvrhu, ukon�ení uložené práce v zadaném termínu 
• objas�uje d�ležitost hospodárného zacházení se surovinami a pracovními prost�edky  

 

Kompetence ob�anské 

U�itel 
• respektuje v�kové, intelektuální, sociální a etnické zvláštnosti žáka 
• seznámí se školním �i pracovním �ádem 
• jasn� stanoví práva a povinnosti 
• vede k udržování po�ádku 
• demonstruje zásady první pomoci 
• vytvá�í vztah k regionu  

 

Kompetence komunikativní 

U�itel 
• dává prostor pro vyjád�ení názoru, prezentace své práce, sebehodnocení 
• povede ke �tení s porozum�ním a práci s textem (pracovní návod) 
• umožní práci s internetem a ostatními médii 
• podporuje spolupráci a �innosti v týmu 
 

Kompetence k u�ení 

U�itel 
• zd�raz�uje pozitivní motivaci 
• nabízí r�zné �innosti a zp�soby práce 
• podporuje kreativitu a originalitu 
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• vyžaduje pln�ní úkol� v dohodnutém termínu 
• umož�uje používání vhodných pracovních pom�cek 
• vytvá�í prostor pro zažití pocitu úsp�chu 
• podporuje chu� do práce a u�ení 

Kompetence k �ešení problém� 

U�itel 
• umožní vyjád�it sv�j názor 
• nabídne možnosti �ešení 
• umožní sdílet zkušenost 
• povede k osobní odpov�dnosti za svoji práci 
• jasn� stanoví povinnosti a práva 
• nabídne pracovní �innosti, ve kterých uplatní vlastní postupy, zkušeno a úsudek 
• povzbuzuje p�i p�ekonávání obtíží 
• podporuje iniciativu 

 
 
5.1.11.1.3  O�ekávané výstupy oboru  (OVO) v RVP ZV 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 
O�ekávané výstupy – 1. období 
 
Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení:  
žák  
�SP-3-1-01p zvládá základní manuální dovednosti p�i práci s jednoduchými materiály a 
pom�ckami; vytvá�í jednoduchými postupy r�zné p�edm�ty z tradi�ních i netradi�ních 
materiál�  
�SP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a p�edlohy  

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 
O�ekávané výstupy – 1. období 
žák 
�SP-5-1-01 vytvá�í jednoduchými postupy r�zné p�edm�ty z tradi�ních i netradi�ních 

materiál� 
�SP-5-1-02 pracuje podle slovního návodu a p�edlohy 
 



ŠVP ZV – KRUH, verze 2018 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 

 
 

177

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

KONSTRUK�NÍ �INNOSTI 
O�ekávané výstupy – 1. období 
 
Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení:  
žák  
�SP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a �innosti p�i práci se stavebnicemi  
 

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 
O�ekávané výstupy – 2. období 
 
Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení:  
žák  
�SP-5-1-01p vytvá�í p�im��enými pracovními postupy r�zné výrobky z daného materiálu  
�SP-5-1-02p využívá p�i tvo�ivých �innostech s r�zným materiálem vlastní fantazii  
�SP-5-1-03 volí vhodné pracovní pom�cky, nástroje a ná�iní vzhledem k použitému 
materiálu  
�SP-5-1-04p udržuje po�ádek na pracovním míst� a dodržuje zásady hygieny a 
bezpe�nosti práce; poskytne první pomoc p�i drobném poran�ní  

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 
O�ekávané výstupy – 2. období 
žák 
�SP-5-1-01 vytvá�í p�im��enými pracovními operacemi a postupy na základ� své 

p�edstavivosti r�zné výrobky z daného materiálu 
�SP-5-1-02 využívá p�i tvo�ivých �innostech s r�zným materiálem prvky lidových 

tradic 
�SP-5-1-03 volí vhodné pracovní pom�cky, nástroje a ná�iní vzhledem k použitému 

materiálu 
�SP-5-1-04 udržuje po�ádek na pracovním míst� a dodržuje zásady hygieny a 

bezpe�nosti práce; poskytne první pomoc p�i úrazu 
 
 

KONSTRUK�NÍ �INNOSTI 
O�ekávané výstupy – 1. období 
žák 
�SP-5-2-01 zvládá elementární dovednosti a �innosti p�i práci se stavebnicemi 
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P�STITELSKÉ PRÁCE 
O�ekávané výstupy – 1. období 
 
Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení:  
Žák 
�SP-3-3-01p provádí pozorování p�írody v jednotlivých ro�ních obdobích a popíše jeho 
výsledky  
�SP-3-3-02 pe�uje o nenáro�né rostliny  

KONSTRUK�NÍ �INNOSTI 
O�ekávané výstupy – 2. období 
 
Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení:  
Žák 
�SP-5-2-01 provádí p�i práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž  
�SP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, p�edlohy, jednoduchého ná�rtu  
�SP-5-2-03p udržuje po�ádek na svém pracovním míst�, dodržuje zásady hygieny a 
bezpe�nosti práce, poskytne první pomoc p�i drobném úrazu  
- užívá jednoduché pracovní nástroje a pom�cky   

KONSTRUK�NÍ �INNOSTI 
O�ekávané výstupy – 2. období 
žák 
�SP-5-2-01 provádí p�i práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž 
�SP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, p�edlohy, jednoduchého ná�rtu 
�SP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpe�nosti práce, poskytne první pomoc p�i 

úrazu 
 

P�STITELSKÉ PRÁCE 
O�ekávané výstupy – 1. období 
žák 
�SP-3-3-01 provádí pozorování p�írody, zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování 
�SP-3-3-02 pe�uje o nenáro�né rostliny 
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P�ÍPRAVA POKRM	 
O�ekávané výstupy – 1. období 
 
Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení:  
Žák 
�SP-3-4-01p upraví st�l pro jednoduché stolování  
�SP-3-4-02 chová se vhodn� p�i stolování  

P�STITELSKÉ PRÁCE 
O�ekávané výstupy – 2. období 
 
Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení:  
Žák 
�SP-5-3-01p dodržuje základní podmínky a užívá postupy pro p�stování vybraných rostlin  
�SP-5-3-02p ošet�uje a p�stuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny a provádí 
p�stitelská pozorování  
�SP-5-3-03 volí podle druhu p�stitelských �inností správné pom�cky, nástroje a ná�iní  
�SP-5-3-04p dodržuje zásady  

P�STITELSKÉ PRÁCE 
O�ekávané výstupy – 2. období 
žák 
�SP-5-3-01 provádí jednoduché p�stitelské �innosti, samostatn� vede p�stitelské 

pokusy a pozorování 
�SP-5-3-02 ošet�uje a p�stuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny 
�SP-5-3-03 volí podle druhu p�stitelských �inností správné pom�cky, nástroje a 

ná�iní 
�SP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpe�nosti práce; poskytne první pomoc 

P�ÍPRAVA POKRM	 
O�ekávané výstupy – 1. období 
žák 
�SP-3-4-01 p�ipraví tabuli pro jednoduché stolování 
�SP-3-4-02 chová se vhodn� p�i stolování 
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5.1.11.2   Vzd�lávací obsah vyu�ovacího p�edm�tu 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

P�ÍPRAVA POKRM	 
O�ekávané výstupy – 2. období 
 
Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení:  
Žák 
�SP-5-4-01p uvede základní vybavení kuchyn�  
�SP-5-4-02 p�ipraví samostatn� jednoduchý pokrm  
�SP-5-4-03p dodržuje pravidla správného stolování a spole�enského chování p�i stolování  
�SP-5-4-04 udržuje po�ádek a �istotu pracovních ploch, dodržuje základy hygieny a 
bezpe�nosti práce; poskytne první pomoc i p�i úrazu v kuchyni  
- uplat�uje zásady správné výživy  

P�ÍPRAVA POKRM	 
O�ekávané výstupy – 2. období 
žák 
�SP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyn� 
�SP-5-4-02 p�ipraví samostatn� jednoduchý pokrm 
�SP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a spole�enského chování 
�SP-5-4-04 dodržuje po�ádek a �istotu pracovních ploch, dodržuje základy hygieny a 

bezpe�nosti práce; poskytne první pomoc i p�i úrazu v kuchyni 
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PØEDMÌT: PRACOVNÍ VÝCHOVA  ROÈNÍK: 1. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

�ák: 
 

· Získává dovednost papír pøelo�it, skládat 
· Odtrhne naznaèenou èást 
· Vystøihne nakreslený tvar 
· Slepí a nalepí vystøi�ené tvary 

· Pracuje podle slovního návodu 

· Vytvoøí nìkolik výrobkù 

· Bezpeènì zachází s nástroji a pomùckami 
· Udr�uje poøádek a èistotu 

· Dbá na hygienu 

· Vytváøí jednoduchými postupy rùzné pøedmìty 
z tradièních i netradièních materiálù 

· Pracuje s modelovací hmotou, textilem a 
pøírodninami 

· Vytváøí jednoduché prostorové tvary a výrobky 

· Pøipraví si pracovní místo 

· Dodr�uje zásady bezpeènosti 
· Popí�e vlastnosti materiálu 

· Umí zacházet s pracovními nástroji 
 

 

 

 

· dovede pracovat se stavebnicí (kostky) 
 

 

I. Práce s drobným materiálem 

 

1. papír, lepidlo 

- rùzné techniky: pøekládání, rýhování, utr�ení pruhu 
papíru, vytrhávání, skládání, vystøihování, 
nalepování 

- výrobky: obálka na pomùcky, varhánky, �ipka, 
kelímek, èepice, loïka, vystøihovánky  z èasopisù, 
vystøihování matem. tvarù, slepování 

- pracovní nástroj: nù�ky 

 

 2. modelovací hmota 

- techniky: válení v dlaních, v prstech, na podlo�ce 

- výrobky: pøedmìty jednoduchých tvarù, figurky 
zvíøat a lidí atd. 

 

         3. pøírodniny, �pejle, kartièky 

- techniky: propichování, navlékání, spojování, 
svazování, slepování 

- nástroje a pomùcky: nù�ky, jehla bavlnka 

- výrobky:korále, figurky, zvíøata, ozdoby 

 

 

II. Konstrukèní èinnosti 
 

- stavebnice � kostky: dle pøedlohy, dle fantazie 

- sestavování obrázkù dle pøedlohy, obracení kostek 

- sestavení modelù vìcí 

OVO: 

ÈSP-3-1-01 

ÈSP-3-1-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

ÈSP-3-2-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV - Rozvoj 

schopností poznávání 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EV �Ekosystémy 

EV-Základní podmínky 
�ivota 

EV � Lidské aktivity a 
problémy �ivotního 
prostøedí 
 

 

 

OSV - Rozvoj 

schopností poznávání 
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PØEDMÌT: PRACOVNÍ VÝCHOVA  ROÈNÍK: 1. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

�ák: 
 

· umí peèovat o nenároèné pokojové rostliny 

· provádí pozorování pøírody 

III. P$stitelské práce 

 

- péèe o kvìtiny 

- pozorování zasazených semen 

 

 

OVO: 

ÈSP-3-3-01 

ÈSP-3-3-02 

 

OSV - Rozvoj 

schopností poznávání 
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PØEDMÌT: PRACOVNÍ VÝCHOVA  ROÈNÍK: 2. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

�ák: 
 

· Pøipraví si pracovní místo 

· Udr�uje poøádek 

· Dodr�uje zásady bezpeènosti 
· Popí�e vlastnosti materiálu 

· Umí zacházet s pracovními nástroji 
· Vytváøí jednoduchými postupy rùzné výrobky 

z tradièních i netradièních materiálù 

· Pracuje s papírem, modelovací hmotou a 
pøírodninami 

· Zji��uje a porovnává vlastnosti materiálù 

· Pracuje s pøírodninami podle vlastní fantazie 

 

 

 

I. Práce s drobným materiálem 

 

1. papír, karton 

- vlastnosti papíru, kartonu, lepidla (tlou��ka, barva, 
tvrdost, savost) 

- technika práce: pøekládání, pøestøi�ení, vytrhávání, 
skládání, slepování, nalepování papíru na karton 

- pøíklady výrobkù:jednoduché pøedmìty a pomùcky 
do vyuèování, vystøihování jednoduchých 
symetrických tvarù z pøelo�eného papíru, 
skládanky, vystøihovánky aj. 

- nástroje a pomùcky: nù�ky, lepidlo, pravítko 

 

2. modelovací hmota  
- materiál: plastelína 

- technika práce: hnìtení, válení, ubírání, spojování 
- pøíklady výrobkù: vìci, o kterých se  uèíme-ovoce, 

zelenina, ptáci, geometrické tvary, tìlesa, 
zobrazování dìjù z èetby 

- bezpeèné zacházení s ostrými pøedmìty 

 

3. pøírodniny, provázky, sláma, �pejle, krabièky 

- techniky práce: propichování, spojování, ohýbání, 
støíhání, nalepování, skládání do tvarù 

- pøíklady výrobkù: ozdoby, zobrazování pracovního 
prostøedí, zdobení pøedmìtù 

- nástroje a pomùcky: nù�ky, tupá jehla, bavlnka, 
lepidlo, zavírací �pendlík, aj. 

 

OVO: 

ÈSP-3-1-01 

ÈSP-3-1-02 

 

 

 

OSV - Rozvoj 

schopností poznávání 
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PØEDMÌT: PRACOVNÍ VÝCHOVA  ROÈNÍK: 2. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

�ák: 
 

· Provádí jednoduché montá�ní a demontá�ní práce se 
stavebnicemi 

· Ovládá jednoduché pracovní postupy 

 

 

 

 

· Provede jednoduché pìstitelské práce 

· provádí pozorování pøírody 

 

 

 

 

 

· Chová se vhodnì pøi stolování 
 

       II.           Konstrukèní èinnosti 
- druhy stavebnic � seznámení se s návodem a 

pøedlohami 
- vytváøení plo�ných a prostorových kompozic ze 

stavebnicových prvkù podle pøedloh i podle 
fantazie 

- montá� i demontá� 

 

 

III. P$stitelské práce 

- o�etøování pokojových rostlin 

- pozorování klíèení semen 

 

 

 

IV. P"íprava pokrm# 

- chování u stolu 

 

 

OVO: 

ÈSP-3-2-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

ÈSP-3-3-01 

ÈSP-3-3-02 

 

 

OVO: 

ÈSP-3-4-02 

 

OSV - Rozvoj 

schopností poznávání 
 

 

 

 

 

 

 

OSV - Rozvoj 

schopností poznávání 
 

 

 

OSV - Rozvoj 

schopností poznávání 
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PØEDMÌT: PRACOVNÍ VÝCHOVA  ROÈNÍK: 3. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

�ák: 
· Rozli�uje druhy papíru 

· Získává dovednost maèkat, pøekládat, trhat, lepit, 

polepovat støíhat, vystøihovat, oøezávat, odmìøovat, 
skládat papír 

· Uèí se vytváøet jednoduché prostorové tvary 

· Pracuje dle slovního návodu nebo pøedlohy 

· Rozli�uje bì�né pracovní nástroje a bezpeènì 
s nimi zachází 

· Uèí se organizovat a plánovat práci 
 

 

· pøi práci s modelovací hmotou doká�e vytvoøit 
nìkolik výrobkù a dovede o nich hovoøit 

· získá základní hygienické návyky pøi práci s tìmito 
materiály 

· uèí se navlékat, dotváøet, opracovávat a tøídit 
pøírodní materiál 

 

 

 

· uèí se navléknout ni� 

· zkusí pøi�ít knoflík 

· uèí se se�ít dva kusy látky k sobì 

 

· Pøipraví si pracovní místo 

· Udr�uje poøádek 

· Popí�e vlastnosti materiálu 

 

 

 

I. Práce s drobným materiálem 

 

1. papír, karton 

- Pojmenování druhù papíru: balící, novinový, 
kanceláøský, kreslící 

- technika práce: maèkání, oøezávání, odmìøování, 
pøekládání, støíhání, vystøihování, nalepování 
papíru na karton, vytrhávání, skládání 

- nástroje a pomùcky: seznamování se s jejich funkcí, 
vlastnostmi a zpùsobem pou�ití 
 

2. modelovací hmota 

- materiál: plastelína, tìsto 

- techniky práce: hnìtení, válení, spojování, peèení 
- nástroje a pomùcky: podlo�ka, �pachtle, nù� 

- osvojování si jednoduchých pracovních postupù 

- vytváøení návyku organizace a plánování práce 

 

3. pøírodniny, drátky, korek a jiný drobný materiál 
- rozli�ování pøírodních a technických materiálù 

- seznamování se základními nástroji 
- osvojování si základù bezpeènosti a hygieny práce 

 

4. textil 

- materiál: textilie bavlnìné, lnìné, vlnìné, hedvábné, 
z umìlých vláken nitì, bavlnky, �òùrky, tu�ky, 
poutka, knoflíky 

- nástroje: nù�ky, jehly, �pendlíky 

- èinnosti: navleèení nitì, uzlík, �ití pro�ívání,  
- dodr�ování pravidel bezpeènosti hygieny práce 

 

OVO: 

ÈSP-3-1-01 

ÈSP-3-1-02 

 

 

 

 

OSV - Rozvoj 

schopností poznávání 
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PØEDMÌT: PRACOVNÍ VÝCHOVA  ROÈNÍK: 3. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

�ák: 
· získává dovednost sestavovat stavebnicové prvky a 

díly 

· uèí se sestavit jednoduchý pohyblivý model 
· umí montovat a demontovat stavebnici 

 

 

 

· zná základy péèe o pokojové kvìtiny 

· umí zasít semena 

· provádí pozorování a zhodnotí jeho výsledky 

 

 

 

 

· chová se vhodnì pøi stolování 
· udr�uje poøádek a èistotu pracovních ploch 

· pøipraví stùl pro jednoduchou tabuli 
 

II. Konstrukèní èinnosti 
 

- stavebnice se spojovacími prvky a díly � 

konstrukèní èinnosti 
- sestavování jednoduchých pohyblivých modelù 

podle pøedlohy i podle pøedstav �ákù 

 

 

III. P$stitelské práce 

- o�etøování pokojových kvìtin: zalévání, kypøení, 
rosení 

- pìstování nìkterých plodin � hrách fazole 

- pokusy a pozorování 
 

 

IV. P"íprava pokrm# 

- jednoduchá úprava stolu 

- pravidla správného stolování 
 

OVO: 

ÈSP-3-2-01 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

ÈSP-3-3-01 

ÈSP-3-3-02 

 

 

 

 

OVO: 

ÈSP-3-4-01 

ÈSP-3-4-02 

 

 

 

 

 

 

OSV - Rozvoj 

schopností poznávání 
 

 

 

 

 

OSV - Rozvoj 

schopností poznávání 
 

 

 

OSV - Rozvoj 

schopností poznávání 
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PØEDMÌT: PRACOVNÍ VÝCHOVA  ROÈNÍK: 4. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

�ák: 
· Uèí se rozmìøovat, støíhat, polepovat, rozøezávat 

rùzné druhy papíru 

· Vytváøí kolá�e a prostorové kombinace z papíru a 

kartónu 

· Umí si pøipravit pracovní místo, udr�uje na nìm 
poøádek 

       

· Dodr�uje zásady bezpeènosti a hygieny 

· Rozli�í a porovnává rùzné druhy materiálu 

· Provádí základní praktické èinnosti s drobným 
materiálem 

· Vytváøí rùzné výrobky z tradièních i netradièních 
materiálù 

· �ije rùznými druhy stehù 

· Aran�uje a dotváøí rùzné druhy pøírodnin 

· Popí�e vlastnosti materiálu 

· Umí zacházet s pracovními nástroji 
 

 

 

 

 

 

 

 

· Vyu�ívá prvky lidových tradic 

 

 

 

 

 

 

I. Práce s drobným materiálem 

 

1. rùzné druhy papíru, kartóny, lepenky, 
krabièky od zbo�í 

- rozmìøování a støíhání papíru 

- polepování kartónù 

- rozøezávání lepenek a papírù 

- oøezávání okrajù papíru 

- nástroje, náøadí, pomùcky: nù�ky, nù�, oøezávaèka, 

dírkovaè, se�ívaèka, �ablony-funkce a u�ití-
bezpeènost práce, hygienické návyky 

 

2. modelovací hmota, modurit, sádra, ka�írovací 
hmota, modelovací hlína 

- modelování ve spojení s výtvarnou výchovou, 
- modelování doplòující výuku pøírodovìdy a 

vlastivìdy, modely tìles ve spojení s výukou 
geometrie, 

- barvení, lakování, odlévání, vy�krabávání 
- nástroje, náøadí, pomùcky: �pachtle, �ablony, rydla, 

barvy øedìné vodou � funkce a u�ití-bezpeènost 
práce, hygienické návyky  

- vyu�ívání prvkù lidového umìní pøi zdobení 
keramických nádob, seznámení s prací sochaøù 

 

 3. pøírodniny, textil 
- urèování vlastností materiálù, 
- zhotovování potøebných výrobkù podle potøeby a 

rozhodnutí uèitele a �ákù 

 

4. lidové zvyky, tradice a øemesla 

- náv�tìvy muzeí 
- techniky zpracování: ukázky drhání, batikování, 

modrotisk, ozdoba kraslic, práce se slámou 

OVO: 

ÈSP-5-1-01 

ÈSP-5-1-02 

ÈSP-5-1-03 

ÈSP-5-1-04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV - Rozvoj 

schopností poznávání 
 

MeV � Interpretace 

vztahu mediálních 
sdìlení a reality 
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PØEDMÌT: PRACOVNÍ VÝCHOVA  ROÈNÍK: 4. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

�ák. 
 

· Provádí montá�ní a demontá�ní práce se 
stavebnicemi, 

· Ovládá jednoduché pracovní postupy 

 

 

 

 

 

 

 

 

· Zná základy péèe o pokojové rostliny 

·  hospodárnì pracuje s materiálem 

· Umí zacházet s pracovními nástroji 
· Dodr�uje zásady hygieny a bezpeènosti práce, 

poskytne 1. pomoc pøi úrazu 

 

 

 

· Orientuje se v základním vybavení kuchynì 

· Zná pravidla stolování 
· Pøipraví jednoduchý pokrm 

· Dodr�uje zásady hygieny a bezpeènosti práce, 
poskytne 1. pomoc pøi úrazu 

 

      II.        Konstrukèní èinnosti 
- práce se stavebnicemi-konstrukèní, plastové 

- vystøihovánky na sestavování papírových modelù, 
- èinnosti: sestavování pohyblivých modelù, 

spojování souèástí pomocí �roubù, páskù 

- práce podle pøedlohy, náèrtu, slovního návodu nebo 
podle fantazie 

- náøadí k montá�ním pracím � �roubováky, maticové 
klíèe 

- dodr�ování zásad správného zacházení  s náèiním u 
montá�í 

 

II. P$stitelské práce 

- základní podmínky pro pìstování rostlin, 
- pìstování rostlin ze semen v místnosti 
- pozorování klíèivosti 
- exkurze do zahradnictví 

 

 

 

III. P"íprava pokrm# 

- základní vybavení kuchynì 

- zásady skladování potravin 

- jednoduchá úprava pokrmù a stolu 

- zacházení s elektrickými spotøebièi 
- bezpeènost, poøádek, hygiena 

OVO: 

ÈSP-5-2-01 

ÈSP-5-2-02 

ÈSP-5-2-03 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

ÈSP-5-3-01 

ÈSP-5-3-02 

ÈSP-5-3-03 

ÈSP-5-3-04 

 

 

 

OVO: 

ÈSP-5-4-01 

ÈSP-5-4-02 

ÈSP-5-4-03 

ÈSP-5-4-04 

 

 

OSV - Rozvoj 

schopností poznávání 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV - Rozvoj 

schopností poznávání 
 

 

 

 

 

OSV - Rozvoj 

schopností poznávání 
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PØEDMÌT: PRACOVNÍ VÝCHOVA  ROÈNÍK: 5. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

�ák: 
· Plánuje svoji èinnost 
· Pøipraví si svoje pracovní místo 

· Pøemý�lí o vhodném pracovním postupu 

· Udr�uje poøádek 

· Dodr�uje bezpeènost a hygienu 

· Rozli�uje a pojmenuje druhy materiálu 

· Urèí vlastnosti materiálu 

· Hospodárnì s materiálem zachází 
· Pøipraví si vhodné nástroje, pomùcky a materiál 
· Vytváøí rùzné výrobky z papíru, kartónu, 

modelovací hmoty a tradièních i netradièních 
materiálù podle zadání a na základì vlastní 
pøedstavivosti 

· Umí papír pøekládat, skládat rozøezávat, se�ívat a 
odmìøovat 

· Umí zacházet s pracovními nástroji 
 

 

 

 

 

 

 

Vyrobí dle návodu výrobek s vazbou k lidovým tradicím - 

Velikonoce, Vánoce 

 

 

 

 

· Sestaví jednoduché modely dle plánku 

· Uvede jednoduchý pracovní postup 

I. Práce s drobným materiálem 

1. Papír a karton 

- pøekládání, skládání, rozøezávání, se�ívání, 
odmìøování 

- zhotovování polepových papírù 

- zhotovování slo�itìj�ích skládanek a modelù 

- zhotovování výrobkù ka�írováním 

- nástroje: funkce, u�ití 
- bezpeènost práce, hygienické návyky 

- výroba papíru, druhy, sbìr starého papíru, 
2. Rùzné materiály 

- ohýbání, spojování, navlékání, propichování, 
svazování, lisování, 

- urèování vlastností materiálu 

- rozli�ování materiálu 

- pomùcky, nástroje, 
- organizace a plánování práce 

- základy bezpeènosti a hygieny 

3. Modelovací hmota 
- modelovací hlína, sádry, dentakryl 

- zhotovování rùzných pøedmìtù 

- nástroje: funkce, u�ití 
- umìlecká u�itková keramika v na�em okolí 

4. Lidové zvyky,tradice a øemesla 

- poznávání na základì pøímých ukázek 

- ukázky drhání, batikování,výroba vizovického 
peèiva, ozdoba kraslic, vyøezávání 

- pøíklady výrobkù : ozdoby, kraslice, ubrousky atd. 
 

     II,      Konstrukèní èinnosti 
- vytváøení vlastních plo�ných i prostorových 

kompozic 

 

OVO: 

ÈSP-5-1-01 

ÈSP-5-1-02 

ÈSP-5-1-03 

ÈSP-5-1-04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

ÈSP-5-2-01 

ÈSP-5-2-02 

ÈSP-5-2-03 

 

OSV - Rozvoj 

schopností poznávání 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV - Rozvoj 

schopností poznávání 
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PØEDMÌT: PRACOVNÍ VÝCHOVA  ROÈNÍK: 5. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

 

 

 

 

 

 

· Volí správné pomùcky 

· O�etøuje a pìstuje podle daných zásad pokojové i jiné 
rostliny 

 

 

 

 

· Poskytne první pomoc pøi úrazu pøi pøípravì 
jednoduchého jídla 

· Uèí se sestavit jednoduchý jídelníèek 

· Uèí se spoleèensky chovat u stolu 

· Dbá na bezpeènost 
· Orientuje se v základním vybavení kuchynì 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- poznávání rùzných druhù stavebnic 

- nástroje :funkce a u�ití 
- organizace a plánování práce 

- bezpeènost a hygiena 

 

 III.       P$stitelské práce 

- o�etøování pokojových kvìtin 

- vazba a úprava kvìtin 

- pokusy a pozorování 
- exkurze do sadu, na pole 

- nástroje a pomùcky: kvìtináè, truhlík, váza, nù�ky 

- alergie, drogy, jedovaté rostliny 

 

IV. P"íprava pokrm# 

- kuchynì 

- potraviny,jejich úprava 

- úprava stolu a stolování 
- technika v kuchyni 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

ÈSP-5-3-01 

ÈSP-5-3-02 

ÈSP-5-3-03 

ÈSP-5-3-04 

 

 

 

OVO: 

ÈSP-5-4-01 

ÈSP-5-4-02 

ÈSP-5-4-03 

ÈSP-5-4-04 

 

 

 

 

 

 

OSV - Rozvoj 

schopností poznávání 
 

 

 

 

 

 

OSV - Rozvoj 

schopností poznávání 
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Mod�e ozna�ené výstupy zcela nebo �áste�n� p�ebírá jiný p�edm�t.  

                                                                                                                                                                                
5.2   2. stupe� � povinné p�edm�ty 

Vzd�lávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 
Vzd�lávací obor: �eský jazyk a literatura 

5.2.1.1  Charakteristika vyu�ovacího p�edm�tu 

5.2.1.1.1  Obsahové, �asové a organiza�ní vymezení 

Vyu�ovací p�edm�t �eský jazyk je pro p�ehlednost roz�len�n do t�í slo�ek � 
komunika�ní a slohová výchova, jazyková výchova a literární výchova. Literární výchova se 
vyu�uje v jednotlivých ro�nících 1 hodinu týdn�, jazyková výchova v 6., 7., 8. a v 9. ro�níku 
2 hodiny týdn�, hodiny komunika�ní a slohové výchovy v jednotlivých ro�nících 1 hodinu 
týdn�, pátá vyu�ovací hodina v 6., 7. a 9. ro�níku m��e být vyu�ita pro posílení n�které 
z uvedených t�í slo�ek. Ka�dá slo�ka m��e být vyu�ována podle pot�eby v týdenním bloku se 
zachováním odu�ených hodin v souladu s týdenním ur�ením vyu�ovacích hodin.  

V komunika�ní a slohové výchov� je hlavním cílem získání dovednosti souvislého 
vyjad�ování a kultivovaného pou�ívání mate�ského jazyka v b��ných situacích spojené s 
dovedností mnohostranné komunikace �lov�ka v moderní spole�nosti, vyu�ívání bohatosti 
slovní zásoby jazyka a schopnosti v praxi pou�ívat elementární pravidla stylistiky. 

V jazykové výchov� si �áci prohlubují a dopl�ují v�domosti a dovednosti pot�ebné 
k osvojení základ� pravidel �eského pravopisu. Cílem je nau�it �áky jasn�, p�ehledn�, 
srozumiteln� a mluvnicky správn� vyjad�ovat ústn� i písemn� vlastní názory a um�t je 
prezentovat, vystupovat p�ed lidmi. 

V literární výchov� si musí �áci osvojit správnou techniku �tení, zvládnout �tení 
s porozum�ním, orientovat se v literární teorii a historii. Chápat funkci divadla, filmu, televize 
a ostatních médii, nau�it se orientovat v jejich nabídce z hlediska kvality a významu pro 
vlastní �ivot. Na základ� �etby a dal�ích �inností si utvá�et vlastní �tená�ský vkus a trvalý 
zájem o �etbu. 

Vyu�ovací p�edm�t �eský jazyk má na druhém stupni �asovou dotaci 5 hodin týdn�
 v 6., 7. a 9. ro�níku, 4 hodiny týdn� v 8. ro�níku. 

Výuka probíhá v�t�inou ve t�ídách, výjime�n� v u�ebn� informatiky nebo v terénu 
/zejména p�i komunika�ní a slohové výchov�/. 

Do �eského jazyka jsou za�azena tato pr��ezová témata: výchova k my�lení 
v evropských a globálních souvislostech, mediální výchova a výchova demokratického 
�lov�ka. 

5.2.1  �eský jazyk 
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5.2.1.1.2  Výchovné a vzd�lávací strategie 

Kompetence k �e�ení problém�

U�itel  
• umo�ní �ák�m sdílet zku�enosti (u�it se na chybách druhých) 
• umo��uje �ák�m vyjád�it jejich názor 
• nabídne �ák�m mo�nost ú�astnit se �e�ení daného problému samostatn� i ve skupin�
• vytvo�í podmínky pro získání informací z r�zných zdroj� (r�zné u�ebnice, dopl�kové 

texty, internet�) 
• nabídne �ák�m aktivity, ve kterých uplatní vlastní postupy, hledají r�zná �e�ení, �e�í 

netradi�ní problémové úlohy � v�tný jazykový rozbor 
• povzbuzuje je k zapojení do r�zných sout��í � O�J, recita�ní, tematické 
• bude vy�adovat dokon�ení práce 
• nebude postihovat chybná rozhodnutí, umo�ní �ák�m sdílet zku�enosti (u�it se na 

chybách druhých, hledat od�vodn�ní daného pravopisného jevu) 

Kompetence sociální a personální 

U�itel 
• za�azuje práci ve skupin� a klade d�raz na vytvo�ení pravidel práce v týmu 
• organizace práce, rozd�lení rolí, spolupráce, ohleduplnost, úcta a jejich respektování 

samotnými �áky 
• uplat�uje individuální p�ístup k talentovaným �ák�m, ale i k �ák� s poruchami u�ení 
• klade d�raz na prezentaci a zhodnocení vlastní práce, ale i práce skupiny (dbá na 

pou�ívání spisovných jazykových prost�edk�) 
• jasn� formuluje zadané úkoly 

Kompetence ob�anské 

U�itel 

• umo�ní �ákovi vhodným zp�sobem vyjád�it názor, reagovat na názory druhých 
• formou projekt� a dopl�kových aktivit vytvá�í vztah �áka k místnímu regionu  
• podporuje kreativitu �áka p�i sebevyjád�ení v r�zných um�leckých oborech 
• podn�cuje �áka k prezentaci jeho um�leckých dovedností 
• diskutuje se �áky o vlivu médií a reklamy na utvá�ení vlastního názoru 
• respektuje v�kové, intelektové, sociální a etnické zvlá�tnosti �áka 

Kompetence komunikativní 

U�itel  
• bude up�ednost�ovat kultivovaný a spisovný projev 
• povede �áky k vyslechnutí názoru druhého v besed�, diskusi  
• nabízí �ák�m vyu�ívání informa�ní a komunika�ní technologie pro komunikaci 

s okolním sv�tem, podpo�í spolutvorbu �kolních novin  
• povede �áky ke �tení s porozum�ní a práci s textem 
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Kompetence k u�ení 

U�itel 
• klade d�raz na pozitivní motivaci �áka 
• za�azuje takové metody, aby �áci pracovali samostatn�
• p�edkládá dostatek informa�ních zdroj� z u�ebnice a pracovních text�
• dává prostor k práci s t�mito informacemi (v liter. výchov� referáty, ve slohu a 

komunikaci diskuse, výklad, úvaha�) 
• pou�ívá vhodné u�ební pom�cky � slovníky, odborný tisk � a audiovizuální techniku 
• v�nuje se dovednosti autokorekce chyb 

Kompetence pracovní 

U�itel 
• rozvíjí u� �áka smysl pro povinnost 
• kontroluje samostatné práce �áka 
• nabízí �ák�m mo�nost realizace v mimo�kolních aktivitách (podíl na p�íprav� akcí � 

�ádost, objednávka, leták apod.) 
• p�stuje u �ák� základní pracovní návyky � pe�livost, trp�livost, zodpov�dnost 
• vy�aduje nále�itou  
• obsahovou a formální úrove� projevu (referáty, slohové práce, p�ísp�vky do novin a 

mluvený projev 

5.2.1.1.3  O�ekávané výstupy oboru  (OVO) v RVP ZV 
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KOMUNIKA�NÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 
O�ekávané výstupy 
�ák 
�JL-9-1-01 odli�uje ve �teném nebo sly�eném textu fakta od názor� a hodnocení, 

ov��uje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými 
informa�ními zdroji 

�JL-9-1-02 rozli�uje subjektivní a objektivní sd�lení a komunika�ní zám�r partnera v 
hovoru 

�JL-9-1-03 rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický 
postoj 

�JL-9-1-04 dorozumívá se kultivovan�, výsti�n�, jazykovými prost�edky vhodnými pro 
danou komunika�ní situaci 

�JL-9-1-05 odli�uje spisovný a nespisovný projev a vhodn� u�ívá spisovné jazykové 
prost�edky vzhledem ke svému komunika�nímu zám�ru 

�JL-9-1-06 v mluveném projevu p�ipraveném i improvizovaném vhodn� u�ívá 
verbálních, nonverbálních i paralingválních prost�edk� �e�i 

�JL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, �ídí ji a vyu�ívá zásad komunikace a pravidel 
dialogu 

�JL-9-1-08 vyu�ívá základy studijního �tení � vyhledá klí�ová slova, formuluje hlavní 
my�lenky textu, vytvo�í otázky a stru�né poznámky, výpisky nebo výtah z 
p�e�teného textu; samostatn� p�ipraví a s oporou o text p�ednese referát 

�JL-9-1-09 uspo�ádá informace v textu s ohledem na jeho ú�el, vytvo�í koherentní text 
s dodr�ováním pravidel meziv�tného navazování 

�JL-9-1-010 vyu�ívá poznatk� o jazyce a stylu ke gramaticky i v�cn� správnému 
písemnému projevu a k tvo�ivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvo�ivému 
psaní na základ� svých dispozic a osobních zájm�

KOMUNIKA�NÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 
O�ekávané výstupy 

Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení: 
�ák  
�JL-9-1-01p, �JL-9-1-08p �te plynule s porozum�ním; reprodukuje text  
�JL-9-1-04p, �JL-9-1-05p komunikuje v b��ných situacích, v komunikaci ve �kole u�ívá 

spisovný jazyk  
�JL-9-1-09p, �JL-9-1-10p pí�e b��né písemnosti; podle p�edlohy sestaví vlastní 

�ivotopis a napí�e �ádost; popí�e d�je, jevy, osoby, pracovní 
postup; vypráví podle p�edem p�ipravené osnovy; s vhodnou 
podporou pedagogického pracovníka písemn� zpracuje 
zadané téma  
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JAZYKOVÁ VÝCHOVA 
O�ekávané výstupy 
�ák 
�JL-9-2-01 spisovn� vyslovuje �eská a b��n� u�ívaná cizí slova 
�JL-9-2-02 rozli�uje a p�íklady v textu dokládá nejd�le�it�j�í zp�soby obohacování 

slovní zásoby a zásady tvo�ení �eských slov, rozpoznává p�enesená 
pojmenování, zvlá�t� ve frazémech 

�JL-9-2-03 samostatn� pracuje s Pravidly �eského pravopisu, se Slovníkem spisovné 
�e�tiny a s dal�ími slovníky a p�íru�kami 

�JL-9-2-04 správn� t�ídí slovní druhy, tvo�í spisovné tvary slov a v�dom� jich pou�ívá 
ve vhodné komunika�ní situaci 

�JL-9-2-05 vyu�ívá znalostí o jazykové norm� p�i tvorb� vhodných jazykových projev�
podle komunika�ní situace 

�JL-9-2-06 rozli�uje významové vztahy gramatických jednotek ve v�t� a v souv�tí 
�JL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i 

syntaktický ve v�t� jednoduché i souv�tí 
�JL-9-2-08 rozli�uje spisovný jazyk, ná�e�í a obecnou �e�tinu a zd�vodní jejich u�ití 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 
O�ekávané výstupy 

Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení: 
�ák  
�JL-9-2-03p  orientuje se v Pravidlech �eského pravopisu  
�JL-9-2-04p pozná a ur�í slovní druhy; sklo�uje podstatná jména a p�ídavná jména; 

pozná osobní zájmena; �asuje slovesa  
�JL-9-2-04p, �JL-9-2-05p rozli�uje spisovný a nespisovný jazyk  
�JL-9-2-06p rozezná v�tu jednoduchou od souv�tí  
�JL-9-2-07p správn� pí�e slova s p�edponami a p�edlo�kami  
�JL-9-2-07p ovládá pravopis vyjmenovaných slov  
�JL-9-2-07p zvládá pravopis podle shody p�ísudku s podm�tem  
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5.2.1.2   Vzd�lávací obsah vyu�ovacího p�edm�tu 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 
O�ekávané výstupy 
�ák 
�JL-9-3-01 ucelen� reprodukuje p�e�tený text, jednodu�e popisuje strukturu a jazyk 

literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla 
�JL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora 
�JL-9-3-03 formuluje ústn� i písemn� dojmy ze své �etby, náv�t�vy divadelního nebo 

filmového p�edstavení a názory na um�lecké dílo 
�JL-9-3-04 tvo�í vlastní literární text podle svých schopností a na základ� osvojených 

znalostí základ� literární teorie 
�JL-9-3-05 rozli�uje literaturu hodnotnou a konzumní, sv�j názor dolo�í argumenty 
�JL-9-3-06 rozli�uje základní literární druhy a �ánry, porovná je i jejich funkci, uvede 

jejich výrazné p�edstavitele 
�JL-9-3-07 uvádí základní literární sm�ry a jejich významné p�edstavitele v �eské a 

sv�tové literatu�e 
�JL-9-3-08 porovnává r�zná ztvárn�ní tého� nám�tu v literárním, dramatickém i 

filmovém zpracování 
�JL-9-3-09 vyhledává informace v r�zných typech katalog�, v knihovn� i v dal�ích 

informa�ních zdrojích 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 
O�ekávané výstupy 

Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení: 
�ák  
�JL-9-3-01p orientuje se v literárním textu, nachází jeho hlavní my�lenku  
�JL-9-3-03p ústn� formuluje dojmy z �etby, divadelního nebo filmového p�edstavení  
�JL-9-3-06p rozezná základní literární druhy a �ánry  
�JL-9-3-09p doká�e vyhledat pot�ebné informace v oblasti literatury  
- má pozitivní vztah k literatu�e  
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PØEDMÌT: �ESKÝ JAZYK   ROÈNÍK: 6. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 
 

�ák: 
 

· rozli�í základní slohové útvary 

· sestaví osnovu, dodr�í èasovou posloupnost 
· u�ívá vhodných jazykových prostøedkù 

· vyjadøuje se souvisle a výsti�nì v mluveném projevu 

· vyhledá hlavní my�lenky textu 

· podá informaci struènì a zøetelnì 

· vybírá vhodná slova pøi nácviku popisu 

· stylizuje dopis, pou�ívá kultivovaný písemný projev 

· odli�uje ve èteném nebo sly�eném textu fakta od 
názorù a hodnocení, ovìøuje fakta pomocí otázek 
nebo porovnáváním s dostupnými informaèními 
zdroji 

           vyu�ívá základy studijního ètení 
 

· pou�ívá jazykové pøíruèky 

· rozpozná zvukovou a písemnou podobu slov, správnì 

vyslovuje a intonuje 

· urèí mluvnické kategorie u podstatných a pøídavných 

jmen, aplikuje jejich znalost v písemném projevu 

· rozpozná druhy zájmen a èíslovek, správnì u nich 
urèí mluvnické kategorie, aplikuje jejich správné 
tvary  

· pou�ívá správné tvary sloves, urèuje u nich základní 
mluvnické kategorie 

· vyhledá základní vìtné èleny a zdùvodní shodu, 

rozli�uje vztahy gramatických jednotek ve vìtì a v 
souvìtí 

· v písemném projevu zvládá lexikální, slovotvorný, 
morfologický a syntaktický pravopis 

 

 

 

Komunika!ní a slohová výchova 

 

- sloh - slohové útvary 

- vypravování - osnova 

- èlovìk ve spoleènosti - telefonování, vzkazy, 
formy spoleèenského styku 

- výpisky, výtah 

- zpráva, oznámení 
- jak se uèíme 

- popis 

- dopis 

- øeènická cvièení 
 

 

 

 

Jazyková výchova 

- jazykovìda, jazykové pøíruèky, zvuková 
stránka, slova a vìty  

- hláskosloví 
- stavba slova a pravopis 

- støídání hlásek 

- tvarosloví � podstatná jména - druhy 

- pøídavná jména � druhy, 

stupòování 
- zájmena - skloòování 
- èíslovky � druhy, skloòování 
- slovesa- správné tvary, mluv.    

kategorie 

 

- vìtná skladba � vìtné èleny základní a   

rozvíjející,  
                       - shoda 

       -  vìta jednoduchá, souvìtí           

 

OVO: 

ÈJL-9-1-01,   

ÈJL-9-1-03, 

ÈJL-9-1-04, 

ÈJL-9-1-05, 

ÈJL-9-1-06, 

ÈJL-9-1-08. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

ÈJL-9-2-01, 

ÈJL-9-2-03, 

ÈJL-9-2-04, 

ÈJL-9-2-06. 

 

 

 

MeV � Stavba 

mediálních sdìlení 
Mev - Kritické ètení a 
vnímání mediálních 
sdìlení 
MeV � Interpretace 

vztahu mediálních 
sdìlení a reality 

MeV � Práce 
v realizaèním týmu 
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PØEDMÌT: �ESKÝ JAZYK   ROÈNÍK: 6. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 
 

�ák: 
  

· �ák z ukázky rozli�í literární druh 

· pou�ívá literaturu jako zdroj poznání a pro�itkù 

· uvede základní znaky poezie 

· rozli�í sloku od ver�e 

· reprodukuje pøeètený text, zhodnotí hlavní postavy 

· odli�í povìst od pohádky, uvede jejich základní 
znaky a autory 

· vysvìtlí vznik bajky, uvede její základní znaky a 
autory 

· posoudí vztah literatury k �ivotu 

· vyu�ívá základy studijního ètení a pracuje s textem � 

vyhledá klíèová slova, formuluje hlavní my�lenky 
textu, vyhledá v textu odpovìdi na zadané otázky 

· porovná rùzná ztvárnìní tého� námìtu v literárním, 
dramatickém i filmovém zpracování 

 

Literární výchova 

 

- literární druhy � lyrika, epika, drama 

- lidová slovesnost 
- poezie � sloka, ver�, rým, balada 

- pohádky �autoøi zákl. znaky, autoøi 
- povìsti � zákl. znaky, povìsti Svitavska 

- bajky � zákl. znaky, autoøi 
- povídky ze �ivota dìtí 
- literárnì výchovné aktivity 

- práce s literárním textem 

 

 

 

 

OVO: 

ÈJL-9-3-01, 

ÈJL-9-3-06. 

ÈJL 9- 3 -03 

ÈJL 9 -3 -08 

 

GV � Evropa s svìt nás 
zajímá 

MeV �Vnímání autora 
mediálních sdìlení 
MeV - Kritické ètení a 
vnímání mediálních 
sdìlení 
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PØEDMÌT: �ESKÝ JAZYK   ROÈNÍK: 7. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 
 

�ák: 

 

· pøedvede samostatný souvislý projev (ústní i 
písemný) 

· dovede svým vypravováním spolu�áky zaujmout 
· pøi písemném i mluveném projevu pou�ívá vhodná 

slova 

· komunikuje kultivovanì, výsti�nì, volí vhodné 
jazykové prostøedky pro danou modelovou 
komunikaèní situaci 

· odli�uje ve èteném nebo sly�eném textu fakta od 
názorù a hodnocení, ovìøuje fakta pomocí otázek 
nebo porovnáváním s dostupnými informaèními 
zdroji 

 

· navázáním na znalosti o podstatných a pøídavných 
jménech, zájmenech a èíslovkách odvodí jejich 
dal�í tvary, správnì urèuje mluvnické kategorie  

· urèí slovesné kategorie - vid, rod 

· rozezná v textu neohebné slovní druhy a urèí je, 
pøíslovce správnì stupòuje 

· rozli�í vìtu hlavní a vedlej�í, urèí druhy vedlej�ích 
vìt, urèí vìtné èleny podle vztahù 

· pí�e èitelnì, pøehlednì a úpravnì 

· v písemném projevu zvládá lexikální, slovotvorný,  
morfologický a syntaktický pravopis 

· tvoøí homonyma, antonyma, synonyma a zaèleòuje 
je do souvislého textu 

· samostatnì pracuje s jazykovými pøíruèkami 

· zná zpùsoby obohacování slovní zásoby a zásady 
tvoøení èeských slov 

 

 

Komunika!ní a slohová výchova 

 

- praktické formy slohu - cvièení 
- vypravování - u�ití pøímé øeèi 
- popis pracovního postupu, dìje 

- líèení 
- �ivotopis, charakteristika 

- øeènická cvièení 
- drobná slohová cvièení 

 

 

 

 

 

Jazyková výchova 

- tvarosloví 
                  podstatná jména � opak. 

                  pøídavná jména � opak. 

                  zájmena � opak. 

                  èíslovky � opak. 

                  slovesa � slovesný rod  

                                  mluv. kategorie 

                  pøíslovce - stupòování,  
                  pøedlo�ky, spojky, èástice, citoslovce 

  -       skladba 

                  vìtné èleny 

                 druhy vedlej�ích vìt 
- pravopis 

                  pravopis vlastních jmen 

- význam slov 

                 synonyma, homonyma, antonyma, sousloví 
                 odborné názvy 

- slovní zásoba 

                  zpùsoby obohacování    

 

OVO: 

ÈJL-9-1-02, 

ÈJL-9-1-04, 

ÈJL-9-1-05, 

ÈJL-9-1-06. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

ÈJL-9-2-02, 

ÈJL-9-2-03, 

ÈJL-9-2-04, 

ÈJL-9-2-06, 

CJL-9-2-07. 

 

 

MeV � Stavba 

mediálních sdìlení 
GV � Evropa s svìt nás 
zajímá 
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PØEDMÌT: �ESKÝ JAZYK   ROÈNÍK: 7. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 
 

�ák: 
 

· vyhledá informace ve slovnících, encyklopediích a 

jiných informaèních zdrojích 

· umí vysvìtlit význam pojmù epos, báje, mýtus, 
balada, povìst a uvede konkrétní pøíklady tìchto 
literárních útvarù  

· z pøeètených knih sestaví katalog nejménì 10 autorù, 
ve kterém uvede v�dy struèný �ivotopis autora, názvy 
jeho nejznámìj�ích dìl a anotaci (struèný obsah) 
pøeètené knihy 

· stanoví rytmus básnì, vyhledá zvukomalbu 

· nav�tíví filmové, nebo divadelní pøedstavení zhodnotí 
ho � porovná rùzná ztvárnìní tého� námìtu 
v literárním, dramatickém i filmovém zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literární výchova 

 

- pøíbìhy a hrdinové 

   epos, báje, balada, mýtus 

- povìsti, �idovské povìsti 
- setkání s poezií- základní formální a obsahový 

rozbor  

- literárnì výchovné aktivity 

- práce s textem 

 

 

 

 

OVO: 

ÈJL-9-3-03, 

ÈJL-9-3-06, 

ÈJL-9-3-09. 

ÈJL- 9-3-08  

 

 

MeV �Vnímání autora 
mediálních sdìlení 
MeV � Práce 
v realizaèním týmu 

VDO � Obèan, 
obèanská spoleènost a 
stát 
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PØEDMÌT: �ESKÝ JAZYK   ROÈNÍK: 8. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 
 

�ák: 

 

· v modelových situacích objedná èasopis, napí�e 
inzerát, odpoví na inzerát (nabídka, poptávka, 
seznámení, napí�e stí�nost a �ádost) 

· vypracuje výklad (výtah) s pomocí osnovy, pou�ije 
vhodnì odborné názvosloví 

· doká�e vhodnì vyjádøit svùj názor na dané téma 
(podpoøený zamy�lením) 

· vyhledá líèení a pou�ije je jako vzor pro vlastní 
tvorbu  

· rozli�í fakta od názorù a hodnocení 
· vyu�ívá poznatkù o jazyce ke správnému 

písemnému projevu i k vlastnímu tvoøivému psaní a  

mluvenému projevu 

· zapojuje se do diskuze, vyu�ívá pravidla rozhovoru 

 

 

 

 

 

· rozpozná slovanské a svìtové jazyky 

· rozpozná hlavní zpùsoby obohacování slovní 
zásoby a zásady tvoøení èeských slov 

· uvede rozdíl ve skloòování podstatných jmen 
pøejatých, vytvoøí jejich správné tvary 

· zaøadí sloveso do tøídy a ke vzoru, tvoøí jeho 
správné tvary 

· urèí druh souvìtí, vedlej�ích vìt a pomìry mezi 
vìtami hlavními 

· v písemném projevu zvládá lexikální, slovotvorný,  
morfologický a syntaktický pravopis 

· samostatnì pracuje s jazykovými pøíruèkami 

 

Komunika!ní a slohová výchova 

 

- krat�í slohové útvary - objednávka, inzerát, 
nabídka, stí�nost, �ádost 

- výklad, výtah, líèení 
- diskuse, debata, rozhovor, zamy�lení 
- charakteristika literárních postav 

- øeènická cvièení 
- slohová cvièení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jazyková výchova 

   -      èeský jazyk jako slovanský jazyk 

- slovní zásoba a její obohacování 
- tvarosloví - podstatná jména pøejatá 

                           - slovesa � tøídy a vzory 

- skladba - souvìtí podøadná 

- stavba textová � významový pomìr mezi hlavními 
vìtami 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

ÈJL-9-1-01, 

ÈJL-9-1-08, 

ÈJL-9-1-010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

ÈJL-9-2-02, 

ÈJL-9-2-05, 

ÈJL-9-2-06. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MeV - Kritické ètení a 
vnímání mediálních 

sdìlení 
MeV � Stavba 

mediálních sdìlení 
MeV �Vnímání autora 
mediálních sdìlení 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MeV � Interpretace 

vztahu mediálních 
sdìlení a reality 

MeV- Práce 
v realizaèním týmu 
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PØEDMÌT: �ESKÝ JAZYK   ROÈNÍK: 8. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 
 

    �ák: 
 

· pou�ívá literaturu jako zdroj poznání 
· vlastními slovy reprodukuje obraz historie v 

literatuøe, uvede historická období a jejich 
nejvýznamnìj�í literární pøedstavitele a díla v èeské 
i svìtové literatuøe 

· posoudí úlohu lidové slovesnosti 
· zhodnotí význam práce spisovatelù Národního 

obrození 
· porovná èeskou a svìtovou literaturu 19. století 
· zformuluje písemnì i ústnì dojmy ze své èetby, 

náv�tìvy divadelního nebo filmového pøedstavení a 
názory na umìlecké dílo  

· porovnává rùzná ztvárnìní tého� námìtu 
v literárním, dramatickém i filmovém zpracování 

· rozli�uje základní literární druhy a �ánry, porovná 
je, uvede jejich výrazné pøedstavitele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literární výchova 

 

- nejstar�í literatura � kroniky, Dalimilova, Kosmova 

- �ivotopisná literatura � Vita Caroli 

- renesanèní literatura � Villon, Shakespeare 

-                                     Boccaccio, Cervantes 

- pobìlohorské období � lidová slovesnost 
- Národní obrození � Jungmann, Mácha, Nìmcová 

- svìtová literatura � Pu�kin, Hugo 

- èeská literatura 19. st �Havlíèek, Neruda, Vrchlický 

- literárnì výchovné aktivity 

- literární teorie � epigram, fejeton, lyrika, povídka 

 

 

OVO: 

ÈJL-9-3-01, 

ÈJL-9-3-02, 

ÈJL-9-3-03, 

ÈJL-9-3-04, 

ÈJL-9-3-05, 

ÈJL-9-3-06 

ÈJL-9-3-07, 

ÈJL-9-3-09. 

ÈJL -9-3-08 
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PØEDMÌT: �ESKÝ JAZYK   ROÈNÍK: 9. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 
 

�ák: 

 

· komunikuje kultivovanì a výsti�nì, uplatòuje 
spisovný jazyk 

· stylizuje jednoduché vypravování 
· popí�e osobu, vìc, zvíøe, pracovní postup 

· charakterizuje osobnost dle svého výbìru 

· �ák diskutuje na dané téma, ctí pravidla diskuze 

· vypracuje samostatný výklad na základì 
populárnìvìdeckého èlánku 

· stylizuje jednoduchou úvahu 

· rozli�í základní publicistické útvary 

· orientuje se v tisku, formuluje svùj vlastní názor 
· vìdomosti získané ve slohu aplikuje v øeènických 

cvièeních a ve slohových pracích 

· rozpoznává manipulativní komunikaci v 
masmédiích a zaujímá k ní kritický postoje, 

odli�uje ve èteném nebo sly�eném textu fakta od 
názorù a hodnocení, ovìøuje fakta pomocí otázek 
nebo porovnáváním s dostupnými informaèními 
zdroji 

· vyu�ívá poznatkù o jazyce ke správnému 
písemnému projevu i k vlastnímu tvoøivému psaní 

· vyhledá fejeton v èasopisech a novinách, vytvoøí 
vlastní fejeton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunika!ní a slohová výchova 

 

- vypravování 
- popis charakteristika, výklad, úvaha 

- publicistické útvary - fejeton, zpráva, referát, 
inzerát, èlánek 

- diskuze 

- øeènická cvièení 
- shrnutí o slohu 

- slohová cvièení 
 

 

 

 

 

 

- masmédia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

ÈJL-9-1-01, 

ÈJL-9-1-03, 

ÈJL-9-1-04, 

ÈJL-9-1-05, 

ÈJL-9-1-06, 

ÈJL-9-1-07, 

ÈJL-9-1-09, 

ÈJL-9-1-010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MeV - Kritické ètení a 
vnímání mediálních 
sdìlení 
MeV � Stavba 

mediálních sdìlení 
MeV �Vnímání autora 
mediálních sdìlení 
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PØEDMÌT: �ESKÝ JAZYK   ROÈNÍK: 9. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 
 

     �ák: 
 

· v praxi vyu�ívá obecná pouèení o jazyce, rozli�uje 
skupiny, rozvrstvení 

· uvede základní poznatky o vývoji èeského jazyka 

· vyu�ívá získaných poznatkù k vytváøení 
jazykových projevù 

· odstraòuje skladební nedostatky 

· urèí pomìry mezi vìtami hlavními 
· rozli�uje pravopisné jevy lexikální, morfologické, 

syntaktické ve vìtì jednoduché a v souvìtí 
· vyu�ívá jazykových pøíruèek 

· pou�ívá kultivovaný písemný projev na základì 
poznatkù o jazyce a stylu 

 

· v písemném projevu zvládá lexikální, slovotvorný,  
morfologický a syntaktický pravopis 

· samostatnì pracuje s jazykovými pøíruèkami 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jazyková výchova 

 

          opakování a upevòování uèiva 

- èeský jazyk � vývoj 
- útvary èeského jazyka 

- hláskosloví 
- tvoøení slov � s ním související pravopis 

- význam slova 

- tvarosloví 
- skladba - odchylky vìtné stavby 

- stavba textová 

 

 

 

 

 

OVO: 

ÈJL-9-2-03, 

ÈJL-9-2-05, 

ÈJL-9-2-06, 

ÈJL-9-2-07, 

ÈJL-9-2-08. 
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PØEDMÌT: �ESKÝ JAZYK   ROÈNÍK: 9. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 
 

�ák: 
 

· pøi rozboru literárního díla vyu�ívá základních 
literárních pojmù 

· charakterizuje významné literární �ánry a jejich typy, 
orientuje se v základních literárních smìrech a má 
pøehled o významných pøedstavitelích èeské a 
svìtové literatury a jejich dílech 

· tvoøí vlastní literární texty 

· zformuluje písemnì i ústnì dojmy ze své èetby, 
náv�tìvy divadelního nebo filmového pøedstavení a 
názory na umìlecké dílo 

· porovná literární pøedlohu s její filmovou podobou 

· rozli�uje literaturu hodnotnou a konzumní, svùj názor 
dolo�í argumenty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literární výchova 

- èeská a svìtová próza v 1. polovinì 20. století 
Ha�ek, Èapek, Hemingway 

- èeská dramatická tvorba 

Èapek, Werich, Svìrák a Smoljak, Havel 

- èeská a svìtová literatura po 2. svìtové válce 

Hrabal, Pavel, Kohout, Seifert, Fulghum 

- souèasná èeská literární tvorba 

Viewegh, Vyskoèil, Køes�an 

- vznik a vývoj filmu  

- literárnì výchovné aktivity 

náv�tìva divadelního pøedstavení, ústní a písemné 
hodnocení 

          texty do �kolních novin, vlastní tvorba 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

ÈJL-9-3-01, 

ÈJL-9-3-02, 

ÈJL-9-3-03, 

ÈJL-9-3-04, 

ÈJL-9-3-05, 

ÈJL-9-3-07, 

ÈJL-9-3-08, 

ÈJL-9-3-09, 

 

 

 

MeV � Interpretace 

vztahu mediálních 
sdìlení a reality 

MeV � Práce 
v realizaèním týmu 
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Vzd�lávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 
Vzd�lávací obor: Cizí jazyk 

5.2.2.1  Charakteristika vyu�ovacího p�edm�tu 

5.2.2.1.1  Obsahové, �asové a organiza�ní vymezení 

Vyu�ovací p�edm�t má �asovou dotaci v �estém a� devátém ro�níku t�i hodiny týdn�. Výuka 
probíhá v�t�inou ve t�ídách, n�kdy v u�ebn� informatiky, nebo� vyu�íváme v�ech dostupných 
materiál� (u�ební texty, pracovní se�ity, audio-vizuální technika, slovníky, obrazový materiál, 
hry aj.) �áci jsou v závislosti na celkovém po�tu v ro�níku rozd�leni do skupin.  

Organiza�n� lze výuku anglického jazyka roz�lenit do dvou dvouletých vzájemn�
propojených etap (t�í etap v�etn� 1. stupn�). 

Ve druhé etap� (�estém a sedmém ro�níku) je hlavním cílem osvojování anglického jazyka 
jako prost�edku dorozumívání a prost�edku získávání dal�ích poznatk�. Pozornost se v�nuje 
rozvoji v�ech �e�ových dovedností, �tení a písemné vyjad�ování nabývá na významu. 

Ve t�etí etap� (osmém a devátém ro�níku) �áci získávají v�domosti a dovednosti, které vedou 
ke komplexnímu rozvoji �e�ových schopností. U�í se pracovat s autentickými materiály 
r�zného druhu (zvukovými i ti�t�nými). Ve v�t�ím rozsahu �áci poznávají reálie jazyka, 
zvyky a sociální konvence. 

Do vyu�ovacího p�edm�tu anglický jazyk jsou za�len�na pr��ezová témata:  Výchova k 
my�lení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova. 

5.2.2.1.2  Výchovné a vzd�lávací strategie 
  

Kompetence komunikativní 

U�itel 
• zadává �ák�m úkoly, ke kterým pot�ebují informace z Internetu, z tisku, dosud nabyté 

jazykové znalosti a odborné v�domosti z jiných p�edm�t�.
• po�aduje texty analyzovat, hodnotit a zpracovat do podoby referát�, úvah, zpráv, �i 

jiných písemných prací a prezentovat p�ed spolu�áky. Pou�ívané u�ebnice obsahují 
mno�ství cvi�ení pro ústní komunikaci, které u�itel obm��uje tak, aby si �áci 
procvi�ili r�zné zp�soby komunikace v anglickém jazyce. U�itel vede �áky, aby 
obm��ovali p�íklady dialog� ve dvojicích, skupin� nebo p�edvedli jako scénku. Tímto 
zp�sobem u�itel podporuje simulaci mo�ných situací praktického �ivota a vede �áky 
k vyu�ívání nejen svých zku�eností, ale i fantazie.

• Pou�ívané u�ebnice obsahují mno�ství cvi�ení pro ústní komunikaci, které u�itel 
obm��uje tak, aby si �áci procvi�ili r�zné zp�soby komunikace v anglickém jazyce. 
Jsou to p�edev�ím p�íklady dialog�, které �áci iniciativn� obm��ují ve dvojicích,  

5.2.2   Anglický  jazyk 
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skupin� nebo p�edvedou jako scénku. Simulují tak mo�né situace praktického �ivota, 
p�i�em� vyu�ívají nejen své zku�enosti, ale i fantazii.

Kompetence k u�ení 

U�itel 
• p�i �e�ení úloh, cvi�ení a úkol� z u�ebnice �i pracovního se�itu nechává �ák�m prostor 

pro vlastní postup práce, k hledání správné formulace, k diskusi mezi sebou a s ním, 
k nalezení nejvhodn�j�ího postupu k osvojení si nové látky pro sebe a r�zné formy 
u�ení. 

• klade d�raz na pozitivní motivaci �áka. 
• zadává �ák�m krat�í i del�í testy, ve kterých proká�í svoje schopnosti spojovat a 

kombinovat nabyté v�domosti v anglickém jazyce s vyu�itím poznatk� �i znalostí 
z jiných p�edm�t�. �áci mají zárove� p�íle�itost hledat informace v cizím jazyce pro 
úvahy v jiných p�edm�tech za pomoci, nebo bez svého u�itele �i spolu�ák�. 

• zprost�edkuje ú�ast na sout��ích konaných v cizím jazyce, zhlédnutí filmových 
zpracování v p�vodním zn�ní, �ím� dává �ák�m mo�nost nejen prakticky uplatnit své 
jazykové znalosti ale i motivovat se pro jeho zdokonalování. 

   
Kompetence k �e�ení problém�

U�itel 
• motivuje �áka k samostatnému �e�ení problému, napomáhá mu hledat dal�í �e�ení. 

V p�ípad� nejasností u�itel formuluje instruktá� k úkol�m jinými slovy. Vede tak �áky 
k uplat�ování dosud osvojené slovní zásoby a logických úvah p�i odvozování 
neznámých výraz� z kontextu. 

• pou�ívá p�i výuce pracovních se�it� k individuálnímu procvi�ování látky. Za�azuje do 
hodin k t�mto cvi�ením motiva�ní úkoly, p�i kterých �áci mohou projevit své nabyté 
znalosti a individuáln� se projevit. 

• zám�rn� zadává takové úkoly, ve kterých se �áci musí doptat na díl�í údaje, na 
základ� kterých pak reagují ve výsledném dialogu �i scénce. 

Kompetence sociální a personální 

U�itel 
• dbá, aby si �áci stanovili takový rozsah své práce a jeho prezentace, na které jim sta�í 

jejich znalosti a schopnosti. 
• za�azuje úkoly, p�i kterých je mo�no vyu�ít Internet a �áci tak sledují na anglicky 

psaných stránkách aktuální d�ní v Evrop� a ve sv�t�. �áci mají mo�nost pochopit 
nutnost p�izp�sobování se m�nícím �ivotním a pracovním podmínkám kolem nich. 

• zadává �ák�m úkoly, ve kterých jednotliv�, ve dvojici nebo ve skupince simulují 
anglicky mluvící prost�edí a r�zné �ivotní situace. �áci projevují schopnosti nejen 
komunikovat, ale také spolupracovat, najít si své místo ve skupin�, p�ijímat a sd�lovat 
informace, akceptovat názor jiných a obhajovat svoje stanovisko. 

• uplat�uje individuální p�ístup k talentovaným �ák�m (roz�i�ující úkoly) a respektuje 
�áky s vývojovými poruchami u�ení. 

Kompetence ob�anské  

U�itel 
• hodnotí p�i komunika�ních úkolech nejen výsledek, ale i cestu k jeho získání. 
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• vybízí �áky k otev�enosti, k up�ímnosti, aby se nebáli zeptat a nestyd�li za své 
p�ípadné chyby, aby tolerovali postupy jiných a získali k sob� vzájemnou úctu a 
respekt k individualit� ka�dého z nich. 

• respektuje v�kové, intelektové, sociální a etnické zvlá�tnosti �áka. 
• p�i sledování zahrani�ních filmových p�edstavení, �tení literatury vybízí �áky 

k zamy�lení se a k pozitivnímu vnímání jiných kulturních, etických a du�evních 
hodnot lidí �ijících odli�ném jazykovém prost�edí. 

Kompetence pracovní 

U�itel 
• kontroluje samostatné práce �ák�
• rozvíjí u �ák� smysl pro povinnost vy�adováním p�ípravy na výuku 

5.2.2.1.3  O�ekávané výstupy oboru  (OVO) v RVP ZV 

POSLECH S POROZUM�NÍM 
O�ekávané výstupy 

Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení: 
�ák  
CJ-9-1-01p rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech, které se 

týkají osvojených tematických okruh�  
CJ-9-1-02p rozumí jednoduchým otázkám, které se týkají jeho osoby  

MLUVENÍ 
O�ekávané výstupy 
�ák 
CJ-9-2-01 zeptá se  na základní informace a adekvátn� reaguje v b��ných  formálních 

i neformálních situacích  
CJ-9-2-02 mluví o své rodin�, kamarádech, �kole, volném �ase a dal�ích osvojovaných 

tématech 
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý p�íb�h �i událost; popí�e osoby, místa a v�ci ze svého 

ka�dodenního �ivota 

POSLECH S POROZUM�NÍM 
O�ekávané výstupy 
�ák 
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li proná�eny 

pomalu a z�eteln�  
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a z�eteln� vyslovované promluvy �i konverzace, 

který se týká osvojovaných témat 
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5.2.2.2   Vzd�lávací obsah vyu�ovacího p�edm�tu 

PSANÍ 
O�ekávané výstupy 

Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení: 
�ák  
CJ-9-4-03p reaguje na jednoduchá písemná sd�lení, která se týkají jeho osoby  

�TENÍ S POROZUM�NÍM 
O�ekávané výstupy 

Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení: 
�ák  
CJ-9-3-01p rozumí slov�m a jednoduchým v�tám, které se týkají osvojených tematických 

okruh� (zejména má-li k dispozici vizuální oporu)  

MLUVENÍ 
O�ekávané výstupy 

Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení: 
�ák  
CJ-9-2-01p odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho osoby  

PSANÍ 
O�ekávané výstupy 
�ák 
CJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sob� ve formulá�i 
CJ-9-4-02 napí�e jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, �koly, volného 

�asu a dal�ích osvojovaných témat 
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sd�lení

�TENÍ S POROZUM�NÍM 
O�ekávané výstupy 
�ák 
CJ-9-3-01 vyhledá po�adované informace v jednoduchých ka�dodenních autentických 

materiálech  
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým text�m, vyhledá v nich po�adované 

informace 
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PØEDMÌT: ANGLICKÝ JAZYK   ROÈNÍK: 6. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

�ák: 
 

·  pøedstaví sebe 

·  sdìlí svùj vìk 

· mluví o svých zájmech 

· po�ádá o svolení 
· osloví èlovìka a na oslovení reaguje 

· pozdraví, pøivítá se, rozlouèí se 

· øekne aktuální den a èas 

 

 

 

· diskutuje na téma pøátelé, záliby 

· vysvìtlí, odkud pochází  
· porozumí jednoduchým informacím na osobním profilu 

na internetu 

· napí�e jednoduchý text o sobì 

· aplikuje sloveso be, osobní zájmena a neurè. èleny 

 

 

  

 

 

· popí�e své bydli�tì 

·  napí�e odstavec o svém ideální domì 

·  rozumí poslechu na téma bydlení 
· aplikuje vazby�there is�,  �there are� 

 

 

 

 

 

 

 

Welcome 

- Pøedstavování, èas, jazyk ve tøídì, instrukce, osobní 
informace a zájmy 

- sloveso to be (být) 
- tázací slova 

- rozkazy 

- abeceda, èísla, kalendáø, øadové èísl. 
                          - fonetický pøepis slov, základní pravidla 
výslovnosti, slovní a vìtný pøízvuk 

                           - osobní zájmena  

  

 

Hello! 

- Zemì a národnosti, osobní vìci 
- pøedstavování, pozdravy, oslovení  
- sdìlování faktù a osobních informací, 

záliby pøátel, porozumìní informacím na webu 

- osobní zájmena 

- pøivlastòovací pøídavná jména 

- pravidelná mno�ná èísla podst. jmen 

- neurèitý èlen a/an 

- sloveso be 

- znaménka ve vìtì 

 

Homes 

- Dùm a byt - popis bydli�tì, nábytek, podávání 
osobních informací 

- pøivlastòovací pøídavná jména 

- nepravidelná mno�ná èísla 

- vazba there is/there are 

- this, that, these, those 

- pøedlo�ky místa 

- výslovnost /s/, /z/, /iz/ 
 

 

OVO: 

CJ-9-1-01 

CJ-9-1-02 

CJ-9-2-01 

CJ-9-2-02 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

CJ-9-1-02 

CJ-9-2-02 

CJ-9-4-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO 

CJ-9-1-01 

CJ-9-3-01 

CJ-9-4-02 
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PØEDMÌT: ANGLICKÝ JAZYK   ROÈNÍK: 6. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

�ák: 
· popí�e rodinu 

· debatuje na téma rodiny a svých oblíbených vìcí 
· zodpoví na otázky o oblíbeném filmu 

· rozumí poslechu k tématu rodina 

· aplikuje sloveso �have got� 

· pou�ívá pøivlastòování 
 

 

· debatuje na téma zamìstnání  
· mluví o opakujících se èinnostech 

·  uvede pøíklady ka�dodenních zvykù a zálib 

· rozumí poslechu na téma zamìstnání 
· aplikuje pøítomný èas prostý 

· aplikuje èasové pøedlo�ky 

 

 

· mluví o tom, co umí a neumí dìlat 
· mluví na téma sport 
· debatuje o tom, co má a nemá rád 

· navrhuje program 

· popisuje svoje volnoèasové aktivity 

· aplikuje slovesa can a like/dislike 

· rozumí krátkému textu na téma sport 
 

 

· mluví o denním programu 

· zeptá se na zájmy a zvyky  
· popisuje své povinnosti 
· vyjádøí pozvání 
· identifikuje vzhled jednotlivých osob na základì 

poslechu odpovídající úrovnì 

· napí�e email o své �kole 

 

Family 

- Rodinné vztahy, popis lidí a rodiny, osobních vìcí 
- rodinné vztahy 

- pøídavná jména popisující charakter 
- sloveso have got 

- pøivlastòovací zájmena 

- osobní vìci 
 

Life  

- Denní program, volnoèasové aktivity, zamìstnání 
- rutina 

- zájmy, záliby 

- nákup lístkù, vstupenek 

- pøízvuk ve vìtì 

- pøítomný èas prostý 

- pøedlo�ky èasu 

 

Keep fit! 

- Sport, volnoèasové aktivity, preference 

- sloveso can 

- like/love/hate a koncovka -ing 

- pøíslovce zpùsobu 

- pøíkaz 

- záliby   
- výslovnost 

 

School 

- �kolní pøedmìty, pravidla, obleèení 
- pøíslovce vyjadøující opakovanost dìje 

- doplòovací otázky, tázací slova 

- pøedlo�ky èasu 

- sloveso must 

- pøedmìtová zájmena 

 

 

OVO: 

CJ-9-1-01 

CJ-9-1-02 

CJ-9-2-01 

CJ-9-4-03 

 

 

 

OVO: 

CJ-9-1-01 

CJ-9-1-02 

 

 

 

 

 

 

OVO: 
CJ-9-2-01 

CJ-9-2-02 

CJ-9-3-01 

CJ-9-4-02 

 

 

 

 

OVO: 
CJ-9-1-01 

CJ-9-2-01 

CJ-9-2-02 

CJ-9-3-01 

CJ-9-4-02 
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PØEDMÌT: ANGLICKÝ JAZYK   ROÈNÍK: 6. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

�ák: 
· popí�e, co a kdy jí  
· vyjádøí mno�ství 
· diskutuje o jídle, o oblíbeném jídle 

· objedná si jídlo 

· rozumí poslechu k tématu jídlo ve �kole 

· mluví o svých zá�itcích 

· vytvoøí pøehled èinností o prázdninách a víkendech 

· popí�e poèasí 
 

· sestaví jednoduchý popis míst 
· zeptá se na cestu 

· napí�e o svém bydli�ti 
· debatuje o poèasí, o zvíøatech 

· popí�e své pocity 

· rozumí poslechu na téma popis místa 

· orientuje se v jednoduchém popisu cesty 

 

· mluví o svém denním programu 

· popisuje své mìsto/vesnici 
· napí�e o své �kole krátký text 
· rozumí poslechu na téma den ve �kole 

 

Jídlo 

- Jídlo a pití, stolování, objednání jídla 

- poèitatelná a nepoèitatelná podstatná jm. 
- a/an, some/any 

- vyjádøení mno�ství 
- spojky � and, but, too 

- výslovnost /i/, /i:/ 
 

 

Místa 

- Prohlídka mìsta, poèasí, popis aktivit 
- pøítomný prùbìhový èas 

- pocity 

- popis míst 
- orientace 

- klíèová slova v textu 

 

 

roz�iøující uèivo: 
Moje Evropa 

- Èeské �kolství, sousední zemì 

- denní program 

- bydli�tì 

- �ivot v rodné zemi 
- zahranièí 

 

 

 

 

OVO: 
CJ-9-2-01 

CJ-9-3-01 

 

 

 

 

 

 

OVO: 
CJ-9-2-01 

CJ-9-3-02 

CJ-9-4-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV-Evropa a svìt nás 
zajímá 
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PØEDMÌT: ANGLICKÝ JAZYK   ROÈNÍK: 7. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

�ák: 
 

· hovoøí o �kolních pravidlech 

· sdìlí fakta a osobní informace o sobì a vy�ádá si toté� 
od druhých 

· popí�e vybavení domu/ bytu 

 

 

 

 

· hovoøí o denní rutinì 

· popí�e kamaráda/spolu�áka  
· vyjadøuje mno�ství 
· aplikuje pøítomný èas prostý a prùbìhový v souladu 

s pravidly pro jejich pou�ití 
 

 

 

· zaèíná se vyjadøovat v minulém èase- popí�e, kde byl 
· je schopen zakoupit si jízdenku na vlak èi autobus 

· porozumí textu o slavných cestovatelích 

· pohovoøí o vynálezech 

 

 

 

 

· vyjádøí souhlas a nesouhlas 

· aplikuje sloveso can/ can´t- hovoøí o schopnostech a 
dovednostech 

· aplikuje sloveso have got- vyjadøuje vlastnictví 
· doká�e plánovat svùj volný èas  
· vyjadøuje budoucí dìj s vyu�itím pøít. èas. prùbìhového  

 

Welcome 

- �kola, tøída, dùm a jeho vybavení  
- tázací slova 

- vazba there is/ there are  

- modální sloveso must/ mustn´t 

- sloveso have got  

- pøítomný èas prostý 

- pøítomný èas prùbìhový 

- frekvenèní pøíslovce 

People 

- ka�dodenní �ivot, domácí práce, zevnìj�ek (vzhled) 
- kvantifikátory some a any 

- poèitatelná a nepoèitatelná podstatná 
jména 

- výrazy too much a too many 

- pøítomný èas prostý versus pøítomný èas 
prùbìhový 

 

Travel 

- cestování, doprava a vynálezy 

- minulý èas prostý- sloveso to be ve 

v�ech tvarech 

- minulý èas prostý v kladných vìtách � 

pravidelná slovesa 

 

 

The Future 

 -       víkendové aktivity, záhady 

- pøítomný èas prùbìhový pro vyjádøení 
budoucnosti 

- èasové pøedlo�ky  
- sloveso can / can´t 

- sloveso have got 

 

 

OVO: 

CJ-9-1-01 

CJ-9-1-02 

CJ-9-2-01 

CJ-9-2-02 

 

 

 

 

OVO: 

CJ-9-1-01 

CJ-9-1-02 

CJ-9-2-02 

CJ-9-2-03 

CJ-9-4-02 

 

 

 

OVO: 

CJ-9-1-01 

CJ-9-1-02 

CJ-9-2-01 

CJ-9-3-01 

CJ-9-3-02 

CJ-9-4-02 

 

OVO: 

CJ-9-1-01 

CJ-9-1-02 

CJ-9-2-02 

CJ-9-2-03 

CJ-9-3-02 

CJ-9-4-02 
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PØEDMÌT: ANGLICKÝ JAZYK   ROÈNÍK: 7. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

�ák: 
 

· hovoøí o problémech (doma, ve �kole) 
· hovoøí o minulosti- popí�e své poslední prázdniny 

· porozumí textu o prázdninách v Africe 

· po�ádá o informace 

· pou�ívá vazbu there was/ there were 

 

 

 

 

· hovoøí o minulosti a zeptá se na ni 
· je obeznámen s vybranými postavami britských legend 

· vypráví pøíbìh o svém hrdinovi 
· vyjadøuje pocity 

 

 

 

· vytváøí srovnání 
· pou�ívá superlativy 

· porozumí textu o ohro�ených zvíøatech 

· pohovoøí o problematice odpadového hospodáøství ve 
svém okolí (�kola, domov a okolí) 

· orientuje se v obchodì a pøi nakupování 
 

 

 

· hovoøí o svých plánech do budoucna 

· popí�e své minulé víkendové aktivity 

· domlouvá spoleènou èinnost 
· vyjádøí své preference  

 

The past 

- problémy, leti�tì, zvíøata 

- minulý èas slovesa to be  

- èasové pøedlo�ky 

- vazba there was/ there were 

- minulý èas prostý v kladné vìtì- 

nepravidelná slovesa 

 

 

Heroes  

- katastrofy, pocity, hrdinové a legendy 

- minulý èas prostý v záporu a otázce 

- modální sloveso could 

 

 

 

 

 

Nature 

- pøíroda, zemìpisné údaje, zvíøata, nakupování 
- druhý stupeò pøídavných jmen 

- tøetí stupeò pøídavných jmen 

- srovnávání: as-as/ not as- as 

 

 

 

 

Outdoors 

- seznam vìcí, které je tøeba udìlat, obchody 

- pøítomný èas prùbìhový pro vyjádøení 
budoucnosti 

- vazba would like (to) 

- vyjádøení pravdìpodobnosti- may/ might  

- �may/might� nebo pøítomný èas prùbìhový 

 

 

OVO: 

CJ-9-1-01 

CJ-9-1-02 

CJ-9-2-01 

CJ-9-3-01 

CJ-9-3-02 

CJ-9-4-01 

CJ-9-4-02 

 

OVO: 

CJ-9-1-01 

CJ-9-1-02 

CJ-9-2-01 

CJ-9-3-02 

CJ-9-4-02 

 

 

 

OVO: 
CJ-9-1-01 

CJ-9-1-02 

CJ-9-2-01 

CJ-9-2-02 

CJ-9-3-02 

CJ-9-4-02 

 

 

OVO: 
CJ-9-1-01 

CJ-9-1-02 

CJ-9-2-01 

CJ-9-2-02 

CJ-9-2-03 
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PØEDMÌT: ANGLICKÝ JAZYK   ROÈNÍK: 7. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

�ák: 
 

 

 

 

 

· mluví o svých závazcích a povinnostech 

· rozumí vzkazùm ze záznamníku 

· debatuje o internetu, mobilních telefonech 

· napí�e sms 

· vyjadøuje svùj názor a ptá se na názor druhých 

 

 

 

 

 

 

· popí�e místo 

· rozumí textu o Spojeném království 
· je schopen pracovat s poznámkami  

- úèelový infinitiv 

 

 

 

 

Cyberworld 

- televizní program, poèítaèe 

- rozkazovací zpùsob- must/ mustn´t; have 

to/ do not have to 

- modální sloveso should 

 

 

 

 

 

 

 

Free time 

- cestování, volný èas, sporty, náv�tìva Spojeného 
království 

- shrnutí uèiva 

 

 

CJ-9-3-01 

CJ-9-3-02 

CJ-9-4-02 

CJ-9-4-03 

 

 

OVO: 
CJ-9-1-01 

CJ-9-1-02 

CJ-9-2-01 

CJ-9-2-02 

CJ-9-2-03 

CJ-9-3-01 

CJ-9-3-02 

CJ-9-4-01 

CJ-9-4-02 

CJ-9-4-03 

 

OVO: 
CJ-9-1-01 

CJ-9-1-02 

CJ-9-2-01 

CJ-9-2-02 

CJ-9-2-03 

CJ-9-3-01 

CJ-9-3-02 

CJ-9-4-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV-Evropa a svìt nás 
zajímá 
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PØEDMÌT: ANGLICKÝ JAZYK   ROÈNÍK: 8. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

�ák: 
 

· hovoøí o prázdninových zá�itcích 

· vypráví pøíbìhy 

· vytváøí srovnání a pou�ívá superlativa 

· vyjadøuje svùj názor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

· hovoøí o minulých událostech  
· aplikuje pøítomný èas prostý a prùbìhový v souladu 

s pravidly pro jejich pou�ití 
· po�ádá o dovolení 
· nabídne se, �e nìco udìlá 

 

 

 

 

· hovoøí o zámìrech do budoucna 

· diskutuje o hudbì 

· mluví o poèasí 
· aplikuje vazbu be going to v souladu s pravidly pro její 

pou�ití 
 

 

 

 

Welcome 

- pøíroda, doprava, èinnosti, pøídavná jména, letní 
prázdniny a zá�itky 

- minulý èas- v�echny formy 

- èasové pøedlo�ky  
- vazba there was/ there were 

- srovnávací pøídavná jména 

- 3. stupeò pøídavných jmen 

- vazba would like to 

- pøítomný èas prùbìhový versus may/ 

might 

- modální slovesa should, have to/ don´t 

have to 

 

Events 

- události, druhy textù, slovesa, spojovací výrazy 

- zpùsobová pøíslovce 

- minulý èas prùbìhový 

- minulý èas prùbìhový versus minulý 
èas prostý s �when� 

- èleny �a/ an� versus �the� 

 

 

 

Ambition 

- práce, zamìstnání a pøedstavy o nich, hudební 
nástroje 

- vazba be going to- v�echny formy 

- vazba be going to- pro pøedpovìï 

- pøedlo�ky pohybu 

 

 

 

 

OVO: 

CJ-9-1-01 

CJ-9-1-02 

CJ-9-2-01 

CJ-9-2-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

CJ-9-1-01 

CJ-9-1-02 

CJ-9-2-02 

CJ-9-2-03 

CJ-9-4-02 

 

 

 

 

OVO: 

CJ-9-1-01 

CJ-9-1-02 

CJ-9-2-01 

CJ-9-3-01 

CJ-9-3-02 

CJ-9-4-02 
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PØEDMÌT: ANGLICKÝ JAZYK   ROÈNÍK: 8. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

�ák:  
 

· hovoøí o budoucnosti a technologiích 

· aplikuje vhodnou formu budoucího èasu 

 

· pracuje ve skupinì 

 

 

 

 

 

 

· hovoøí o zku�enostech z minula 

· zaèíná chápat podstatu pøedpøítomného èasu, dochází 
k postupnému za�ití jeho gramatické formy  

 

 

 

 

 

 

· hovoøí o minulosti  
· aplikuje vhodnou formu minulého èasu 

· pohovoøí o pravidlech a povinnostech 

 

 

 

· dotá�e se na pravidla 

· hovoøí o budoucnosti a plánech do budoucna  
· aplikuje vhodnou gramatickou formu pro vyjádøení 

budoucího dìje 

· popí�e obrázek 

 

 

Future life 

- �ivot v budoucnosti, sluneèní soustava, poèítaèe  
- budoucí èas s will- pro pøedpovìdi 
 

-  podmínkové vìty I. typu (první kondicionál) 
 

 

 

 

 

In my life 

- místa, èinnosti, dosavadní �ivotní zku�enosti 

- pøedpøítomný èas se slovesem �be�- 

v�echny formy 

- pøedpøítomný èas- pravidelná slovesa- 

v�echny formy 

 

 

 

Celebrations  

- svátky a významné dny, webové stránky 

- minulý èas prostý 

- minulý èas prùbìhový 

- when versus while 

 

 

Changing world 

- vzdìlávání, ekologický �ivotní styl 
- budoucí èas s will- pro pøedpovìdi, 

nabídky, sliby a rozhodnutí 
- pøítomný èas prùbìhový- pro vyjádøení 

budoucnosti 

- vazba be going to 

- modální slovesa might/ might not, must, 

 

 

OVO: 

CJ-9-1-01 

CJ-9-1-02 

CJ-9-2-02 

CJ-9-2-03 

CJ-9-3-02 

CJ-9-4-02 

 

 

 

OVO: 

CJ-9-1-01 

CJ-9-1-02 

CJ-9-2-01 

CJ-9-3-01 

CJ-9-3-02 

CJ-9-4-01 

CJ-9-4-02 

 

OVO: 

CJ-9-1-01 

CJ-9-1-02 

CJ-9-2-01 

CJ-9-3-02 

CJ-9-4-02 

 

OVO: 
CJ-9-1-01 

CJ-9-1-02 

CJ-9-2-01 

CJ-9-2-02 

CJ-9-3-02 

CJ-9-4-02 
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PØEDMÌT: ANGLICKÝ JAZYK   ROÈNÍK: 8. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

�ák: 
 

 

 

 

· hovoøí o získaných zku�enostech 

· vyjadøuje dobu trvání 
· vyjednává  
· rozhoduje se (dle kontextu a signálních slov) mezi 

aplikací pøedpøítomného èasu prostého a minulého 

èasu 

 

 

· mluví o nedávných událostech (vhodnì aplikuje 
pøedpøítomný èas) 

· domluví se v situaci pøi nákupu obleèení  
· vyjadøuje souhlas a nesouhlas 

 

 

 

 

 

 

 

· popí�e místo a zvyky 

· rozumí textu o USA a Kanadì 

· je schopen pracovat s poznámkami  

- have to/ had to 

- pøíslovce vyjadøující míru jistoty- 

definitely/ probably 

 

Challenge 

- fyzické aktivity, fyzická forma 

- pøedpøítomný èas- s ever/ never 

- pøedpøítomný èas- s for/ since  

pøedpøítomný èas prostý a minulý èas prostý 

 

 

 

 

Teen life 

- �ivot teenagerù 

- poèitatelná a nepoèitatelná podstatná 
jména 

- pøíslovce míry- too/ too much/ too many/ 

(not) enough 

- pøedpøítomný èas s just/ already/ yet 

- neurèitá zájmena 

 

 

 

 

Holidays 

- svátky/ dovolená v USA a Kanadì 

- shrnutí uèiva 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 
CJ-9-1-01, CJ-9-1-02 

CJ-9-2-01, CJ-9-2-02 

CJ-9-2-03 

CJ-9-3-01, CJ-9-3-02 

CJ-9-4-02, CJ-9-4-03 

 

 

OVO: 
CJ-9-1-01 

CJ-9-1-02 

CJ-9-2-01 

CJ-9-2-02 

CJ-9-2-03 

CJ-9-3-01 

CJ-9-3-02 

CJ-9-4-01 

CJ-9-4-02 

CJ-9-4-03 

 

OVO: 
CJ-9-1-01, CJ-9-1-02 

CJ-9-2-01, CJ-9-2-02 

CJ-9-2-03 

CJ-9-3-01, CJ-9-3-02 

CJ-9-4-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV-Evropa a svìt nás 
zajímá 
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PØEDMÌT: ANGLICKÝ JAZYK   ROÈNÍK: 9. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

�ák: 
 

· popisuje ekologické aktivity 

· uvádí �pro a proti� 

· hovoøí o èase  
· plánuje 

 

 

 

 

 

 

· hovoøí o faktech, výsledcích a podmínkách 

· je schopen spojovat informace, zformulovat závìry a 
vysvìtlit je  

· porozumí èlánku o lidských právech a pohovoøí o nich 

· porozumí poslechu s informacemi o �ivotì dìtí 
· napí�e krátký text o tom, co se mu na �ivotì líbí 

 

 

 

 

· vyjadøuje své názory 

· doká�e podat zprávu o událostech/ sdìleních jiných lidí 
· porozumí èlánku o filmové produkci 
· porozumí poslechu o práci lidí ve filmovém �tábu 

· napí�e krátký text o svém budoucím povolání/ kariéøe 

 

 

 

 

Welcome 

- eko turistika, online hry, fáze �ivota 

- pøítomný èas prùbìhový 
(opakování) 

- zájmena (opakování) 
- pøivlastòovací zájmena 

(opakování) 
- minulý èas prostý (opakování) 
- pøedpøítomný èas (opakování) 
- will pro pøedpovìdi (opakování) 

 

Well-being 

- nemoci a zranìní, chování, náv�tìva lékaøe 

- podmínkové vìty 0. typu (0. 

kondicionál)  
- podmínkové vìty 1. typu (1. 

kondicionál) 
- vzta�ná zájmena 

 

 

Movie mad 

- talentová show, filmování 
- nepøímá øeè: prohlá�ení/tvrzení po 

slovesech  say/tell 

- nepøímá øeè: modální slovesa, 
otázky zji��ovací-  yes/no 

 

 

 

 

OVO: 

CJ-9-1-01 

CJ-9-1-02 

CJ-9-2-01 

CJ-9-2-02 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

CJ-9-1-01 

CJ-9-1-02 

CJ-9-2-02 

CJ-9-2-03 

CJ-9-4-02 

 

 

 

OVO: 

CJ-9-1-01 

CJ-9-1-02 

CJ-9-2-01 

CJ-9-3-01 

CJ-9-3-02 

CJ-9-4-02 
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PØEDMÌT: ANGLICKÝ JAZYK   ROÈNÍK: 9. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

�ák:  
 

· pohovoøí o imaginárních situacích a politice (v rámci 
svých mo�ností) 

· je schopen poskytnout radu (v rámci svých mo�ností) 
· porozumí èlánku o �kolní radì/parlamentu 

· porozumí poslechu � rozhovoru studentù o jejich 
znepokojení nad spoleèenskými problémy 

· doká�e napsat text o sociálních problémech ve 
spoleènosti. 

 

 

 

· hovoøí o svých pocitech a stavu vìcí s dùrazem na 
výsti�né vyjadøování a pozorné naslouchání 

· je schopen vyjádøit rùzné druhy pozdravu 

· porozumí èlánku o rùzných zpùsobech komunikace 

· porozumí poslechu � informace o emocích 

· doká�e napsat text o svém emoèním zá�itku 

 

 

 

 

· pohovoøí o mìstì ve své zemi, obchodech a nákupech 

· doká�e popsat cestu/ dát instrukce 

· porozumí èlánku o velkomìstech 

· porozumí poslechu � popis mìst 
· doká�e napsat text o mìstì ve své zemi 

 

 

 

· procvièuje plynulost projevu 

· umí se pøimìøeným zpùsobem rozlouèit 
· pohovoøí o své rodinì a svém �ivotì 

 

Values 

- zloèin, spoleènost, hodnoty 

- podmínkové vìty 2. typu (2. kondicionál): 
tvrzení, otázky a krátké odpovìdi 

- podmínkové vìty 2. typu (2. kondicionál): wh- 

otázky; If� were�  

- kvantifikátory a little/ a few 

 

 

 

 

Communicating 

- komunikace o stavu vìcí, výsti�né 

vyjadøování, pozorné naslouchání, 
komunikace o pocitech 

- trpný rod v pøítomném èase- 

nepravidelné pøíèestí minulé (3.tvar) 

- trpný rod v minulém èase 

- interpunkce 

 

 

 

Cities  

- zemì, mìsta a místa v nich, popis cesty, obchody a 
nakupování 

- tázací dovìtky: pøítomný èas prostý 

- otázky doplòovací s  wh 

- otázky na podmìt a pøedmìt ve vìtì 

 

 

In my life 

- technologie, rodina  

- vazba used to / didn´t use to 

- v�eobecné opakování uèiva 

 

 

OVO: 

CJ-9-1-01 

CJ-9-1-02 

CJ-9-2-02 

CJ-9-2-03 

CJ-9-3-02 

CJ-9-4-02 

 

 

 

 

OVO: 

CJ-9-1-01 

CJ-9-1-02 

CJ-9-2-01 

CJ-9-3-01 

CJ-9-3-02 

CJ-9-4-01 

CJ-9-4-02 

 

 

OVO: 

CJ-9-1-01 

CJ-9-1-02 

CJ-9-2-01 

CJ-9-3-02 

CJ-9-4-02 

 

 

OVO: 
CJ-9-1-01 

CJ-9-1-02 

CJ-9-2-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV-Evropa a svìt nás 
zajímá 
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PØEDMÌT: ANGLICKÝ JAZYK   ROÈNÍK: 9. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

�ák: 
 

· porozumí èlánku o umìlci  
· porozumí poslechu - lidé hovoøící o svém �ivotì 

· doká�e napsat úvodní èást k �ivotopisu osoby, 
kterou zná  

 

Roz�i"ující u!ivo: 
 

· pohovoøí o své budoucnosti, plánuje 

· hovoøí o australských pamìtihodnostech 

· sestaví kvíz 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Life ahead 

- povolání, profese, Austrálie 

- opakování uèiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CJ-9-2-02  

CJ-9-3-02 

CJ-9-4-02 

 

 

 

 

 

OVO: 
CJ-9-1-01 

CJ-9-1-02 

CJ-9-2-01 

CJ-9-2-02 

CJ-9-2-03 

CJ-9-3-01 

CJ-9-3-02 

CJ-9-4-01 

CJ-9-4-02 
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Vzd�lávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 
Vzd�lávací obor: Dal�í cizí jazyk  

5.2.3.1  Charakteristika vyu�ovacího p�edm�tu 

5.2.3.1.1  Obsahové, �asové a organiza�ní vymezení 

Vyu�ovací p�edm�t je za�azen jako dal�í cizí jazyk v 7. - 9. ro�níku s hodinovou 
dotací 2 hodiny týdn�.  

Dal�í cizí jazyk p�ispívá k chápání a objevování skute�ností, které p�esahují oblast 
zku�eností zprost�edkovaných mate�ským jazykem. Poskytuje �ivý jazykový základ a 
p�edpoklady pro komunikaci �ák� v rámci integrované Evropy a sv�ta. Vedeme �áky k úct�
k vlastnímu národu i k jiným národ�m, k postupnému osvojování cizího jazyka jako 
prost�edku k získání a p�edání informací, k vyjád�ení základních pot�eb a pro�itk�. Rozvíjí se 
respekt ke kulturním �i jiným odli�nostem lidí, skupin i r�zných spole�enství. 

Osvojování jazyka pomáhá sni�ovat jazykové bariéry a p�ispívá tak ke zvý�ení 
mobility jednotlivc� jak v jejich osobním �ivot�, tak v dal�ím studiu a v budoucím pracovním 
uplatn�ní. 
   
Výuka probíhá p�evá�n� ve t�ídách, vyu�ívá se po�íta�ová u�ebna.  
                         
Ve p�edm�tu dal�í cizí jazyk jsou realizována pr��ezová témata: 
                              Výchova k my�lení v evropských a globálních souvislostech 

Vzd�lávání v dal�ím cizím jazyce p�edpokládá dosa�ení úrovn� (dle evropského referen�ního 
rámce) A1.                   
                               

5.2.3.1.2  Výchovné a vzd�lávací strategie 
  

Kompetence komunikativní 

U�itel  
• vytvá�í podmínky k tomu, aby se �ák dostal v dostate�né mí�e k informacím, které 

bude �erpat z literatury, z Internetu a dostupných �lánk� /�asopisy/. Rozvíjí tím 
schopnosti chápat a správn� interpretovat sly�ené i �tené cizojazy�né texty a 
p�im��en� na n� reagovat. 
  

• vede �áky k souvislým rozhovor�m v rámci nejb��n�j�ích situací ka�dodenního �ivota 
a to jazykov� správn� a z hlediska výslovnosti co nejblí�e norm�.  

• hodnotí písemn� zformulované nejb��n�j�í typy sd�lení, v nich� jsou respektována 
základní pravopisná pravidla.  

5.2.3   N�mecký jazyk  
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Kompetence k u�ení 

U�itel  

• volí takové u�ební postupy, které jsou pot�ebné k efektivnímu studiu cizího jazyka. 
Vyu�ívá �e�ení úloh, cvi�ení a úkol� z u�ebnice �i pracovního se�itu.  

• nechává �ák�m prostor pro vlastní postup práce k hledání správné formulace, k diskusi 
mezi sebou, k nalezení nejvhodn�j�ího postupu, k osvojení si nové látky pro sebe a 
r�zné druhy u�ení.  

• klade d�raz na pozitivní motivaci �áka.  

• zadává �ák�m r�zn� dlouhé a náro�né texty, ve kterých proká�í svoje schopnosti 
spojovat a kombinovat nabyté v�domosti v cizím jazyce s vyu�itím poznatk� �i 
znalostí z jiných p�edm�t�. U�itel se tím sna�í, aby ka�dý �ák pochopil, �e se u�í pro 
sebe a pro sv�j �ivot. 

Kompetence k �e�ení problém�

U�itel  

• umo��uje �ák�m rozvinout jejich vlastní iniciativu, nabízí aktivity /problémy/, ve 
kterých uplatní vlastní postupy: syntézu, dedukci, analýzu, porovnávání apod. U�itel 
povzbuzuje �áky p�i p�ekonávání potí�í /problém�, chyb/ a d�sledn� po�aduje 
dokon�ení práce.  

• pozornost v�nuje rozvoji v�ech dovedností � �e�i, �tení a písemnému vyjad�ování. 

• pou�ívá p�i výuce pracovních se�it� k individuálnímu procvi�ování látky. Za�azuje do 
hodin k t�mto cvi�ením motiva�ní úkoly, p�i kterých �áci mohou projevit své nabyté 
znalosti a individuáln� se projevit.  

• povede �áky k osobní odpov�dnosti za jejich práci a chování. 

Kompetence sociální a personální 

U�itel  
• zadává �ák�m takové úkoly, ve kterých jednotliv�, ve dvojicích nebo ve skupin�

simulují cizojazy�n� mluvící prost�edí a r�zné �ivotní situace. Ú�inn� ovliv�uje 
kvalitu spole�né práce, vytvá�í podmínky ke spolupráci ve skupin�. 

• za�azuje úkoly, p�i kterých je mo�no vyu�ít Internet jako zdroj cizojazy�né 
komunikace. 

• uplat�uje individuální p�ístup k talentovaným �ák�m /roz�i�ující úkoly/, ale i k �ák�m 
s poruchami u�ení. 
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Kompetence ob�anské 

U�itel  
• vede �áky pomocí text�, prací s �asopisy, vyhledáváním informací na Internetu, 

k respektování a ochran� tradic na�í zem� i jiných kultur. Vytvá�í tak pozitivní postoj 
k um�leckým díl�m a ke kulturnímu d�ní ve sv�t�. 

• p�i sledování cizojazy�ných sekvencí z film�, �tení úryvk� cizojazy�né literatury 
vybízí �áky k zamy�lení se a k pozitivnímu vnímání jiných kulturních, etických a 
du�evních hodnot lidí �ijících v odli�ném jazykovém prost�edí. 

Kompetence pracovní

U�itel  
• vede �áky pomocí dostupných prost�edk� /video, internet, texty, �asopisy/ k poznání 

odli�ností �ivota a práce jiných národ�. U�í orientaci a rozdíl�m v základních 
aktivitách pot�ebných k uskute�n�ní podnikatelského zám�ru v na�í republice i 
v cizin�.  

• kontroluje samostatné práce �ák�. Rozvíjí u �ák� smysl pro povinnost vy�adováním 
p�ípravy na výuku, souvislým studiem cizího jazyka. 

5.2.3.1.3  O�ekávané výstupy oboru  (OVO) v RVP ZV 

POSLECH S POROZUM�NÍM 

O�ekávané výstupy 

�ák 
DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokyn�m a otázkám u�itele, které jsou proná�eny 

pomalu a s pe�livou výslovností a reaguje na n�  
DCJ-9-1-02 rozumí slov�m a jednoduchým v�tám, které jsou proná�eny pomalu a 

z�eteln� a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu 

DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících 
se ka�dodenních témat 



�VP ZV � KRUH, verze 2018 

__________________________________________________________________________________________ 

225 

MLUVENÍ 

O�ekávané výstupy 

Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení: 
�ák  
DCJ-9-2-01p pozdraví a pod�kuje, vyjád�í souhlas a nesouhlas  
DCJ-9-2-02p sd�lí své jméno a v�k  

POSLECH S POROZUM�NÍM 

O�ekávané výstupy 

Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení: 
�ák  
DCJ-9-1-01p je seznámen se zvukovou podobou cizího jazyka  
DCJ-9-1-02p rozumí výraz�m pro pozdrav a pod�kování  
DCJ-9-1-03p rozumí jednoduchým slov�m, se kterými se v rámci tematických okruh�

opakovan� setkal (zejména má-li k dispozici vizuální oporu) 
- rozumí otázkám, které se týkají základních osobních údaj� (zejména jména a v�ku)  
- rozumí jednoduchým pokyn�m u�itele  

�TENÍ S POROZUM�NÍM 

O�ekávané výstupy 

�ák 
DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informa�ním nápis�m a orienta�ním pokyn�m   
DCJ-9-3-02 rozumí slov�m a jednoduchým v�tám, které se vztahují k b��ným témat�m 
DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici 

vizuální oporu, a vyhledá v n�m po�adovanou informaci 

MLUVENÍ 

O�ekávané výstupy 

�ák 
DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovor�  
DCJ-9-2-02 sd�lí jednoduchým zp�sobem základní informace týkající se jeho samotného, 

rodiny, �koly, volného �asu a dal�ích osvojovaných témat 
DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, �koly, 

volného �asu a podobné otázky pokládá 
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5.2.3.2   Vzd�lávací obsah vyu�ovacího p�edm�tu 

PSANÍ 

O�ekávané výstupy 

Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení: 
�ák  
DCJ-9-4-02p reaguje na jednoduchá písemná sd�lení, která se týkají jeho osoby  

�TENÍ S POROZUM�NÍM 

O�ekávané výstupy 

Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení: 
�ák  
DCJ-9-3-02p rozumí jednoduchým slov�m, se kterými se v rámci tematických okruh�

opakovan� setkal (zejména má-li k dispozici vizuální oporu) 

PSANÍ 

O�ekávané výstupy 

�ák 
DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sob� ve formulá�i  
DCJ-9-4-02 napí�e jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, �koly, volného 

�asu a dal�ích osvojovaných témat 
DCJ-9-4-03 stru�n� reaguje na jednoduché písemné sd�lení 
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PØEDMÌT: N�MECKÝ JAZYK (vzdìl.oblast Dal�í cizí jazyk)   ROÈNÍK: 7. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 
 

�ák: (U � ústnì, P � písemnì � upøesnìno tam, kde není 
zøejmé) 

· Vyjmenuje abecedu 

· Pozdraví, rozlouèí se, podìkuje 

· Pøedstaví sebe, kamarády, rodinu (U � ústnì, P - 

písemnì) 

· Vyjmenuje názvy dnù v týdnu, mìsíce a roèní 
období (UP) 

· Poèítá do 100 

· Vyjmenuje a napí�e základní barvy (UP) 
· Vyjmenuje základní �kolní potøeby (UP) 
· Pou�ívá abecední slovník uèebnice a dvojjazyèný 

slovník 

· Pou�ívá èleny podstatných jmen (UP) 
· Vyèasuje pravidelná slovesa a slovesa sein a haben 

· Vyhledá protiklady 

· U�ívá správné pøedlo�ky ve spojení se dny v týdnu, 
mìsíci, roèním obdobím 

· Dodr�uje poøádek slov ve vìtì (UP) 
· Reaguje na pokyny uèitele 

· Vyslovuje a ète nahlas plynule a foneticky správnì 
jednoduché texty slo�ené ze známé slovní zásoby 

· Pøi ètení a mluvení pou�ívá pravidla nìmecké 
výslovnosti 

· Rozumí ka�dodenním výrazùm, frázím a 
jednoduchým vìtám 

· Vede rozhovory s kamarádem na základì 
probíraných témat 

· Klade jednoduché otázky a odpovídá na nì 

· Uplatòuje základní gramatická pravidla (UP) 
· Rozumí jednoduché konverzaci dvou osob a chápe 

její obsah a smysl 

 
 

 

- Abeceda 

- Pozdravy, podìkování 
- Pøedstavování 
- Seznamování se  

- Já a moje rodina (pøedstavování se) 
- Mùj pøítel 
- Dny v týdnu, mìsíce, roèní období 
- Èíslovky do  100 

- Barvy 

- �kola a �kolní potøeby 

- Práce se slovníkem 

- Èlen urèitý a neurèitý 

- pøídavná jména v pøísudku 

- protiklady 

- èasování pravidelných sloves 

- sloveso sein, haben 

- èasové pøedlo�ky (um, im, am) 

- slovosled ve vìtì 

- Nìmecké pokyny 

- Poslech a èetba jednoduchého textu 

- Rozhovory na dané téma 

- Písemná podoba rùzných forem sdìlení 
(pozdrav, krátké vyprávìní) 
 

 
OVO: 

DCJ-9-1-01,  

DCJ-9-1-02,  

DCJ-9-1-03,  

DCJ-9-2-01,  

DCJ-9-2-02,  

DCJ-9-2-03,  

DCJ-9-3-02,  

DCJ-9-3-03,  

DCJ-9-4-02,   

DCJ-9-4-03 
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PØEDMÌT: N�MECKÝ JAZYK (vzdìl.oblast Dal�í cizí jazyk)   ROÈNÍK: 7. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 
 

�ák: 
· Rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu, 

v textu vyhledá potøebnou informaci a odpovìï na 

otázku (UP) 
· Sdìlí ústnì i písemnì základní údaje o své osobì, 

èlenech rodiny a svém kamarádovi, kamarádce 
(jméno, vìk, bydli�tì, odkud pochází)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekty  

 

- Projekt �Já� (jméno, bydli�tì, vìk, telefon, e-mail) 

- Projekt �Mùj pøítel� 
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PØEDMÌT: N�MECKÝ JAZYK (vzdìl.oblast Dal�í cizí jazyk)   ROÈNÍK: 8. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 
 

�ák: (U � ústnì, P � písemnì � upøesnìno tam, kde není 
zøejmé) 

· Vyslovuje a ète nahlas plynule a foneticky správnì 
jednoduché texty slo�ené ze známé slovní zásoby 

· Pøi zøetelném ústním projevu rozli�í základní 
informace a rozpozná, o èem se mluví, v textu 

vyhledá potøebnou informaci a odpovìï na otázku 

· Pøi zøetelném ústním projevu rozli�í základní 
informace a rozpozná, o èem se mluví 

· Vyhledává a pojmenovává slova probíraného 
tématu, pou�ívá abecední slovník a dvojjazyèný 
slovník, vyu�ívá internetové slovníky 

· Pøedstaví sebe a èleny své rodiny (jméno, vìk, 
bydli�tì, odkud pochází, zájmy, povolání apod.) 

· Zeptá se na jméno, bydli�tì, telefonní èíslo 

· Pojmenuje nìmecky vybraná zvíøata, mluví o svém 
domácím mazlíèkovi 

· Orientuje se v jídelním lístku 

· U�ívá jednoduché obraty k objednávání jídla 

· Sdìlí, jaké jídlo a pití má (nemá) rád, co snídá, 
obìdvá, veèeøí 

· vyjmenuje názvy státù a struènì o nich pohovoøí 
· Rozumí krátkým, jednoduchým dopisùm  
· Napí�e krátký dopis, e-mail 

· Vyplní jednoduchý dotazník nebo formuláø týkající 
se jeho osoby 

· Vytvoøí pozvánku k oslavì narozenin  

· Èasuje slovesa 

· Dodr�uje slovosled ve vìtách s modálními slovesy 

· Pou�ívá pøedlo�ky v rùzných typech jednoduchých 
vìt (UP) 

· Øekne a zapí�e, kolik je hodin 

 

 

 

- Práce s textem (ètení, pøeklad) 

- Poslech 

- Práce se slovníkem, internetem � slovník  
 

 

 

 

 

 

 

- Rodina 

- Povolání 
- Volný èas (hry, sport, koníèky, cestování) 
- Zvíøata 

- Jídlo a pití, restaurace, stravování 
- Reálie - Rakousko, Nìmecko, �výcarsko, ÈR 

- Dopis, dotazník 

- Narozeniny a oslavy 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Silná slovesa (mögen, fahren) 
- Modální slovesa (müssen, können, möchten) 

 

- Pøedlo�ky 3. a 4. pád 

- Hodiny 

 

 

OVO: 

DCJ-9-1-01,  

DCJ-9-1-02,  

DCJ-9-1-03,  

DCJ-9-2-01,  

DCJ-9-2-02,  

DCJ-9-2-03,  

DCJ-9-3-01,  

DCJ-9-3-02,  

DCJ-9-3-03,  

DCJ-9-4-01,   

DCJ-9-4-02 
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PØEDMÌT: N�MECKÝ JAZYK (vzdìl.oblast Dal�í cizí jazyk)   ROÈNÍK: 8. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 
�ák: 

· Vyhledává a urèuje tvary mno�ného èísla 
podstatných jmen 

· Ve vìtách a slovních spojeních u�ívá správné tvary 
pøivlastòovacích zájmen a èlenù (urèitých i 
neurèitých) 

· Ve vìtách vyu�ívá vazbu �es gibt� 

 

· Reprodukuje pøimìøenì obtí�ný text na dané téma 

· Vede krátké rozhovory na dané téma 

· Napí�e jednoduchá sdìlení a odpovìï na sdìlení za 
správného pou�ití základních gramatických struktur 
a vìt  

· Pøedstaví ústnì i písemnì svou rodinu 

· Pozve kamarády na oslavu narozenin 

· Pøedstaví ústnì i písemnì ÈR, pøípadnì nìmecky 
mluvící zemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mno�né èíslo podstatných jmen 

- 4. pád podstatných jmen s neurèitým èlenem 

- Pøivlastòovací zájmena � v�echna 

- Vazba es gibt 

 

 

Projekty 

- Projekt �Moje narozeniny� 

- Rodina 

- ÈR nebo nìmecky mluvící zemì 
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PØEDMÌT: N�MECKÝ JAZYK (vzdìl.oblast Dal�í cizí jazyk)   ROÈNÍK: 9. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 
 

�ák: (U � ústnì, P � písemnì � upøesnìno tam, kde není 
zøejmé) 
· Jednodu�e popí�e svou èinnost bìhem týdne (UP) 

· Domluví se s kamarády na trávení volného èasu 

· Poskytne jednoduché po�adované informace 

· Popí�e, kde se nachází on a jeho pøátelé 

· Popí�e jednodu�e cestu, urèí význam bì�ných nápisù 
ve mìstì (UP) 

· Sdìlí, co má, co nakupuje, cenu zbo�í (UP) 

· Sdìlí, co si nejradìji obléká, co má na sobì 

· Struènì popí� byt, dùm, ve kterém �ije 

· Vyjmenuje základní èásti lidského tìla 

· Sdìlí, co ho bolí, vyjádøí jednodu�e, jak se cítí 
· Vyhledává základní informace o státech 

· Vyjmenuje dopravní prostøedky a øekne, jaké 
dopravní prostøedky vyu�ívá pøi cestování (cestì do 
�koly, na dovolenou) 

· Ve vìtách u�ívá zpùsobová slovesa 

· Pozná rozdíl mezi pravidelnými a nepravidelnými 
slovesy (UP) 

· Ve vìtách pou�ívá préteritum sloves sein a haben 
(UP) 

· Utvoøí souvìtí se spojkou deshalb (UP) 
· Utvoøí perfekrtum vybraných sloves (UP) 
· Ve slovníku ovìøuje gramatická pravidla 

· Volnì reprodukuje pøeètený nebo vyslechnutý text 
· Orientuje se v textu 

· Ète s porozumìním 

· Odhadne význam nových slov v kontextu 

· Rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu, v textu 

vyhledá potøebnou informaci a odpovìï na otázku 

 

 

 

- Re�im dne 

- Obec � mìsto, vesnice, orientace 

- Nákupy, obchod 

- Oblékání 
- Bydlení 
- Zdraví, nemoci, u lékaøe, sloveso tun 

- Lidské tìlo 

- Státy a národnosti 
- Dopravní prostøedky 

- Zpùsobová slovesa 

- Nepravidelná slovesa a slovesa s odluèitelnou 
pøedponou 

- Èíslovky vìt�í ne� tisíc 

- Preteritum sloves sein a haben 

- Souvìtí se spojkou deshalb 

- Perfektum sloves � zpùsob tvoøení perfekta 

- Audio nahrávky se správnou nìmeckou 
výslovností 

- Poslech pøimìøenì obtí�ného textu 

- Èetba obtí�nìj�ího textu 

- Rozhovory na dané téma 

 

 

OVO: 

DCJ-9-1-01,  

DCJ-9-1-02,  

DCJ-9-1-03,  

DCJ-9-2-01,  

DCJ-9-2-02,  

DCJ-9-2-03,  

DCJ-9-3-01,  

DCJ-9-3-02,  

DCJ-9-3-03,  

DCJ-9-4-02 

DCJ-9-4-03 

 

 

GV � Evropa a svìt nás 
zajímá 
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PØEDMÌT: N�MECKÝ JAZYK (vzdìl.oblast Dal�í cizí jazyk)   ROÈNÍK: 9. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 
�ák: 
 

· Vede rozhovor na dané téma 

· Vede úèinnou komunikaci v situacích souvisejících 
s �ivotem v rodinì, ve �kole, v bì�ných ka�dodenních 
situacích 

· Reprodukuje ústnì obsah pøimìøenì obtí�ného textu, 
promluvy a jednoduché konverzace 

· Samostatnì zpracované informace reprodukuje 

· U�ívá jednoduché obraty k otázkám na dané téma a 
doká�e na podobné otázky odpovídat 

· Sestaví krátkou zprávu èi sdìlení na zadané nebo 
zvolené téma (P) 
 

 

 

Projekty 

- Projekt �Lidské tìlo� 

- Projekt �Státy Evropy� 
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Vzd�lávací oblast: Matematika a její aplikace 
Vzd�lávací obor: Matematika a její aplikace 

5.2.4.1  Charakteristika vyu�ovacího p�edm�tu 

5.2.4.1.1  Obsahové, �asové a organiza�ní vymezení 

Vzd�lávací p�edm�t matematika se realizuje  v 6. ro�níku s �asovou dotací 4 hodiny 
týdn� v 7. � 9. ro�níku 5 hodin týdn� a navazuje svým vzd�lávacím obsahem na vyu�ovací 
p�edm�t matematika na prvním stupni.  

Vzd�lávací p�edm�t matematika rozvíjí logické, tvo�ivé a abstraktní my�lení �ák�, 
vede je k my�lenkové samostatnosti a p�ispívá k jejich celkovému intelektuálnímu rozvoji. 
T��i�t� výuky spo�ívá v aktivním osvojování strategie �e�ení úloh a problém�, v p�stování 
schopnosti aplikace u�iva p�i �e�ení p�íklad� z praktického �ivota. Prost�ednictvím geometrie 
matematika rozvíjí prostorovou p�edstavivost, dovednost p�esného a estetického rýsování.  

  
Ve výuce se významn� uplat�uje vztah k p�edm�t�m oblasti �lov�k a p�íroda 

(p�edev�ím fyzika a chemie). 

 Výuka probíhá v�t�inou ve t�ídách, n�kdy v u�ebn� informatiky, kde �áci vyu�ívají 
výukové programy, mo�nosti internetu k hledání informací vztahující se k obsahu u�iva. 

Do p�edm�tu matematika nejsou za�len�na �ádná pr��ezová témata. 

5.2.4.1.2  Výchovné a vzd�lávací strategie 

Kompetence k u�ení 

U�itel: 
• podporuje u �áka rozvoj abstraktního my�lení a schopnosti logického a my�lení, 

zejména za�azováním vhodných problémových úkol�, logických úloh, matematických 
hádanek, kvíz�, rébus� apod.; 

• vytvá�í u �ák� zásoby matematických nástroj� (po�etních operací, algoritm�, metod 
�e�ení úloh), které �ák efektivn� vyu�ívá p�i �e�ení úkol� vycházejících z reálného 
�ivota a praxe. 

• rozvíjí pam�� �ák� prost�ednictvím numerických výpo�t� a osvojováním si 
nezbytných matematických vzorc� a algoritm�. 

Kompetence k �e�ení problému 

U�itel: 
• nabízí �ák�m úlohy a p�íklady, vycházející z reálného �ivota a vedoucí k 

samostatnému uva�ování a �e�ení problém�
• podporuje u �ák� nalézání r�zných variant �e�ení zadaných úloh 

5.2.4   Matematika  
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• nabízí úkoly a problémy, u kterých �áci mohou aplikovat známé a osv�d�ené postupy 
�e�ení 

• poskytuje �ák�m prostor pro vyslovování hypotézy na základ� zku�enosti nebo pokusu 
a pro jejich ov��ení 

• podporuje netradi�ní zp�soby �e�ení problém�
• p�i �e�ení problémových úloh u�í �áky provád�t rozbor problém�, odhadování 

výsledku, volb� správného postupu k �e�ení problému a vyhodnocování správnosti 
výsledku vzhledem k zadání úlohy nebo problému 

• zám�rn� klade otázky typu �PRO� tomu tak je��, které nutí �áky k my�lení, k v�cné 
argumentaci a potla�ují pouhé memorování 

Kompetence komunikativní 

U�itel: 
• dává �ák�m p�íle�itost vyu�ívat informa�ní a komunika�ní prost�edky pro �e�ení úkol�

i pro komunikaci a spolupráci s ostatními 
• u�ívá matematického jazyka v�etn� matematické symboliky 
• pracuje s grafy, tabulkami, diagramy apod. 

Kompetence sociální a personální 

U�itel: 
• podporuje skupinovou výuku a samostatnou práci 
• podporuje vzájemnou pomoc �ák�, (vytvá�íme situace, kdy se �áci vzájemn�

pot�ebují) 
• upev�uje v �ácích v�domí, �e ve spolupráci lze lépe napl�ovat osobní i spole�né cíle 

Kompetence ob�anské 

U�itel: 
• za�azujeme slovní úlohy s ekologickou problematikou 

Kompetence pracovní 

U�itel: 
• od druhého pololetí 7. ro�níku umo�ní �ák�m vyu�ívat v hodinách matematiky 

kapesních kalkulátor�
• nabízí �ák�m dal�í �innosti (modelování a výroba r�zných t�les), ve kterých se mimo 

jiné budou u�it zvládat základní pracovní �innosti a budou si tak rozvíjet prostorovou 
p�edstavivost. 

• klade d�raz na p�esné rýsování, grafickou úpravu se�it�
• vy�aduje od �ák� zodpov�dný p�ístup k zadaným úkol�m, úplné dokon�ení práce 
• kvalitn� odvedenou práci v�dy pochválí 
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5.2.4.1.3  O�ekávané výstupy oboru  (OVO) v RVP ZV 

�ÍSLO A PROM�NNÁ  

O�ekávané výstupy 

Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení: 
�ák  
M-9-1-01p písemn� s�ítá, od�ítá, násobí a d�lí víceciferná �ísla, d�lí se zbytkem  
M-9-1-01p pracuje se zlomky a smí�enými �ísly, pou�ívá vyjád�ení vztahu celek��ást 

(zlomek, desetinné �íslo, procento)  
M-9-1-01p �te desetinná �ísla, zná jejich zápis a provádí s nimi základní po�etní operace  
M-9-1-02p provádí odhad výsledku, zaokrouhluje �ísla  
M-9-1-02p pí�e, �te, porovnává a zaokrouhluje �ísla v oboru do 1 000 000  
M-9-1-05p pou�ívá m��ítko mapy a plánu  
M-9-1-06p �e�í jednoduché úlohy na procenta  
- zvládá orientaci na �íselné ose  

�ÍSLO A PROM�NNÁ  

O�ekávané výstupy 

�ák 
M-9-1-01 provádí po�etní operace v oboru celých a racionálních �ísel; u�ívá ve výpo�tech 

druhou mocninu a odmocninu 
M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou p�esností, ú�eln� vyu�ívá kalkulátor 
M-9-1-03 modeluje a �e�í situace s vyu�itím d�litelnosti v oboru p�irozených �ísel 
M-9-1-04 u�ívá r�zné zp�soby kvantitativního vyjád�ení vztahu celek � �ást (p�irozeným 

�íslem, pom�rem, zlomkem, desetinným �íslem, procentem) 
M-9-1-05 �e�í modelováním a výpo�tem situace vyjád�ené pom�rem; pracuje s m��ítky 

map a plán�
M-9-1-06 �e�í aplika�ní úlohy na procenta (i pro p�ípad, �e procentová �ást je v�t�í ne� 

celek) 
M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s vyu�itím prom�nných; ur�í hodnotu 

výrazu, s�ítá a násobí mnoho�leny, provádí rozklad mnoho�lenu na sou�in 
pomocí vzorc� a vytýkáním 

M-9-1-08 formuluje a �e�í reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav 
M-9-1-09 analyzuje a �e�í jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nich� 

vyu�ívá matematický aparát v oboru celých a racionálních �ísel 
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ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

O�ekávané výstupy 

Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení: 
�ák  
M-9-2-01p vyhledává a t�ídí data  
M-9-2-02p porovnává data  
M-9-2-04p vypracuje jednoduchou tabulku  
- u�ívá a ovládá p�evody jednotek délky, hmotnosti, �asu, obsahu, objemu  
- zvládá po�etní úkony s pen�zi  

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

O�ekávané výstupy 

�ák 
M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data 
M-9-2-02 porovnává soubory dat 
M-9-2-03 ur�uje vztah p�ímé anebo nep�ímé úm�rnosti 
M-9-2-04 vyjád�í funk�ní vztah tabulkou, rovnicí, grafem 
M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace s vyu�itím funk�ních vztah�
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GEOMETRIE V ROVIN� A V PROSTORU 

O�ekávané výstupy 

�ák 
M-9-3-01 zd�vod�uje a vyu�ívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných 

útvar� p�i �e�ení úloh a jednoduchých praktických problém�; vyu�ívá 
pot�ebnou matematickou symboliku 

M-9-3-02 charakterizuje a t�ídí základní rovinné útvary 
M-9-3-03 ur�uje velikost úhlu m��ením a výpo�tem 
M-9-3-04 odhaduje a vypo�ítá obsah a obvod základních rovinných útvar�
M-9-3-05 vyu�ívá pojem mno�ina v�ech bod� dané vlastnosti k charakteristice útvaru a 

k �e�ení polohových a nepolohových konstruk�ních úloh 
M-9-3-06 na�rtne a sestrojí rovinné útvary 
M-9-3-07 u�ívá k argumentaci a p�i výpo�tech v�ty o shodnosti a podobnosti 

trojúhelník�
M-9-3-08 na�rtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve st�edové a osové soum�rnosti, 

ur�í osov� a st�edov� soum�rný útvar 
M-9-3-09 ur�uje a charakterizuje základní prostorové útvary (t�lesa), analyzuje jejich 

vlastnosti 
M-9-3-010 odhaduje a vypo�ítá objem a povrch t�les 
M-9-3-011 na�rtne a sestrojí sít� základních t�les 
M-9-3-012 na�rtne a sestrojí obraz jednoduchých t�les v rovin�
M-9-3-013 analyzuje a �e�í aplika�ní geometrické úlohy s vyu�itím osvojeného 

matematického aparátu
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NESTANDARDNÍ APLIKA�NÍ ÚLOHY A PROBLÉMY 

O�ekávané výstupy 

�ák 
M-9-4-01 u�ívá logickou úvahu a kombina�ní úsudek p�i �e�ení úloh a problém� a 

nalézá r�zná �e�ení p�edkládaných nebo zkoumaných situací 
M-9-4-02 �e�í úlohy na prostorovou p�edstavivost, aplikuje a kombinuje poznatky a 

dovednosti z r�zných tematických a vzd�lávacích oblastí 

GEOMETRIE V ROVIN� A V PROSTORU 

O�ekávané výstupy 

Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení: 
�ák  
M-9-3-03p vyzna�uje, rýsuje a m��í úhly, provádí jednoduché konstrukce  
M-9-3-04p vypo�ítá obvod a obsah trojúhelníka, �tverce, obdélníka, kruhu  
M-9-3-05p provádí jednoduché konstrukce  
M-9-3-06p rozeznává a rýsuje základní rovinné útvary  
M-9-3-08p sestrojí základní rovinné útvary ve st�edové a osové soum�rnosti  
M-9-3-10p vypo�ítá povrch a objem kvádru, krychle a válce  
M-9-3-11p sestrojí sít� základních t�les  
M-9-3-12p na�rtne základní t�lesa  
M-9-3-12p zobrazuje jednoduchá t�lesa  
- odhaduje délku úse�ky, ur�í délku lomené �áry, graficky s�ítá a od�ítá úse�ky  
- umí zacházet s rýsovacími pom�ckami a pot�ebami  
- pou�ívá technické písmo  
- �te a rozumí jednoduchým technickým výkres�m  
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5.2.4.2   Vzd�lávací obsah vyu�ovacího p�edm�tu 

NESTANDARDNÍ APLIKA�NÍ ÚLOHY A PROBLÉMY 

O�ekávané výstupy 

Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení: 
�ák  
M-9-4-01p samostatn� �e�í praktické úlohy  
M-9-4-01p hledá r�zná �e�ení p�edlo�ených situací  
M-9-4-02p aplikuje poznatky a dovednosti z jiných vzd�lávacích oblastí  
- vyu�ívá prost�edky výpo�etní techniky p�i �e�ení úloh  
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PØEDMÌT: MATEMATIKA  ROÈNÍK: 6. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

�ák 

· �ák u�ívá pøi øe�ení úloh poznatky z rùzných oblastí 
matematiky 

 

$ÍSLO A PROM�NNÁ 
 

· �ák pøeète a zapí�e desetinné èíslo 

· �ák zapí�e desetinný zlomek desetinným èíslem a 
naopak 

· �ák vyznaèí desetinné a celé èíslo na èíselné ose 

· �ák porovná desetinná a celá èísla 

· �ák zaokrouhluje desetinná èísla s danou pøesností 
· �ák provádí základní poèetní operace s desetinnými a 

celými èísly 

· �ák dodr�uje pravidla pro poøadí poèetních operací pøi 
poèítání s desetinnými a celými èísly, vyu�ívá 
vlastností operací sèítání a násobení (komutativnost, 
asociativnost, distributivnost) pøi úpravì èíselných 

výrazù 

· �ák pøevádí jednotky délky, obsahu, hmotnosti, objemu 
(duté) v oboru desetinných èísel 

· �ák vysvìtlí pojem celé èíslo, èíslo kladné a záporné, 
uvede pøíklady 

· �ák urèí èíslo opaèné 

· �ák urèí absolutní hodnotu celého èísla a vyu�ívá její 
geometrickou interpretaci  

· �ák provede rozbor úlohy a vyhledá v textu úlohy 
potøebné údaje a vztahy 

· �ák zvolí vhodný postup øe�ení 
· �ák provede diskusi o poètu øe�ení daného problému a 

kontrolu reálnosti výsledku, vyu�ívá pro kontrolu 
výsledku odhad 

· �ák zformuluje odpovìï na zadaný problém 

 

Opakování u!iva 5. ro!níku 

- pøirozená èísla 

- rovinné útvary 

- pøevody jednotek délky, obsahu, èasu a hmotnosti 
 
Desetinná èísla  

- ètení a zápis desetinného èísla 

- desetinný zlomek a jeho zápis desetinným èíslem 

- zakreslení des. èísla na èíselnou osu 

- porovnávání a zaokrouhlování desetinných èísel 
- sèítání a odèítání desetinných èísel 
- násobení a dìlení desetinného èísla 10, 100, 1000 

- pøevody jednotek délky, obsahu a hmotnosti, 
objemu (duté) 

- násobení desetinných èísel 
- dìlení desetinného èísla èíslem pøirozeným a 

desetinným 

- èíselné výrazy bez i se závorkami, pøednost 
poèetních operací 

- slovní úlohy 

- vyu�ití kalkulátoru pøi poèetních operacích s 
desetinnými èísly 

- aritmetický prùmìr a jeho u�ití 
 
Celá èísla 

- èísla celá � kladná, záporná, nula, èíselná osa 

- èísla navzájem opaèná 

- porovnávání a uspoøádání celých èísel 
- sèítání a odèítání celých èísel 
- násobení a dìlení celých èísel  
- èíselné výrazy bez i se závorkami, pøednost 

poèetních operací 
- absolutní hodnota celého èísla 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 
M-9-1-01 
M-9-1-02 
M-9-1-04 
M-9-4-01 
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PØEDMÌT: MATEMATIKA  ROÈNÍK: 6. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

�ák 

· vyu�ívá kalkulátorù pøi nároènìj�ích úlohách 

· �ák vysvìtlí pojem aritmetický prùmìr, uvede jeho 
vyu�ití v praxi a vypoèítá ho 

· �ák vysvìtlí pojmy: dìlitel, násobek, prvoèíslo, èíslo 
slo�ené 

· �ák vyu�ívá kritéria dìlitelnosti (2, 3, 4, 5, 9, 10, 25, 
50, 100) pro urèení èím je dané èíslo dìlitelné 

· �ák rozezná èíslo slo�ené a prvoèíslo 

· �ák rozlo�í èíslo slo�ené na souèin prvoèísel 
 

GEOMETRIE V ROVIN$ A V PROSTORU 

 

· �ák popí�e a vyznaèí úhel 
· �ák rýsuje úhly pomocí úhlomìru i bez nìho (60°, 30°, 

15°, 90°, 45°, 75°, 105°,�) 
· �ák sestrojí osu úhlu 

· �ák urèuje velikost úhlu pomocí úhlomìru 

· �ák rozli�í druhy úhlù (ostrý, tupý, pravý, pøímý, 
nekonvexní), dvojice úhlù (souhlasné, støídavé, 
vedlej�í, vrcholové), druhy trojúhelníkù (podle 
velikosti vnitøních úlù a délek stran) 

· �ák vyu�ívá pøi výpoètech vlastností dvojic úhlù 
(støídavých, souhlasných, vedlej�ích, vrcholových) a 
souètu úhlù v trojúhelníku 

· �ák poèetnì sèítá a odèítá úhly, urèí celoèíselný 
násobek úhlu a rozpùlí úhel (s vyu�itím pøevodu stupòù 
a minut) 

· �ák popí�e trojúhelník, zmìøí jeho vnitøní úhly 

· �ák urèí, zda trojúhelník lze sestrojit u�itím 
trojúhelníkové nerovnosti 

· �ák v trojúhelníku narýsuje vý�ky, tì�nice, støední 
pøíèky, kru�nici opsanou a vepsanou a uvede jejich  

 

D�litelnost p�irozených �ísel 
- násobek a dìlitel 
- znaky dìlitelnosti (2, 3, 4, 5,6, 8, 9, 10, 25, 50, 

100) 

- prvoèísla a èísla slo�ená 

- rozklad èísla na prvoèinitele 

 

 

 

 

Úhel 
- úhel - popis 

- druhy úhlù  
- jednotka velikosti úhlù (stupnì a minuty) 

- úhlomìr 
- rýsování úhlù 

- mìøení velikosti úhlù 

- osa úhlu � konstrukce kru�ítkem 

- úhly vedlej�í, vrcholové, støídavé, souhlasné 

- sèítání a odèítání úhlù 

- násobení velikosti úhlù celým èíslem a dìlení 
úhlù dvìma 

 
Trojúhelníky 

- trojúhelníky � popis, vnitøní úhly a jejich 
vlastnosti 

- druhy trojúhelníkù � rozdìlení podle délek stran a 
velikosti vnitøních úhlù 

- trojúhelníková nerovnost 
- vìty o sestrojitelnosti trojúhelníkù (sss, sus, usu) 
- konstrukce trojúhelníkù  
- vý�ka, tì�nice, støední pøíèka 

- kru�nice opsaná, vepsaná trojúhelníku 
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PØEDMÌT: MATEMATIKA  ROÈNÍK: 6. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

�ák 

· vlastnosti 

· �ák sestrojí trojúhelník z daných prvkù (strana, úhel, 
vý�ka, tì�nice) 

· �ák vypoèítá obvod obdélníka 

· �ák vypoèítá obsah trojúhelníkù zakreslených ve 
ètvercové síti 

· �ák pojmenuje, sestrojí a vyu�ívá mno�iny v�ech bodù 
dané vlastnosti (osu úseèky, osu úhlu) pøi øe�ení úloh 

· �ák pøevede slovní zadání do grafické podoby (náèrtku) 

· �ák popí�e jednotlivé kroky konstrukce s vyu�itím 
matematické symboliky a rovinný útvar sestrojí 

· �ák urèí poèet øe�ení konstrukèní úlohy 

· �ák ovìøí, zda výsledný útvar odpovídá zadání 
· �ák rozezná shodné útvary 

· �ák u�ívá vìty o shodnosti trojúhelníkù v poèetních 
úlohách 

· �ák rozhodne, zda je útvar osovì soumìrný 

· �ák urèí osy soumìrnosti rovinného útvaru 

· �ák rozhodne, zda je útvar støedovì soumìrný 

· �ák urèí støed soumìrnosti 
· �ák naèrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve 

støedové a osové soumìrnosti 
· �ák rozpozná, popí�e krychli a kvádr a uvede jejich 

vlastnosti  

· �ák pou�ívá pojmy podstava, hrana, stìna, vrchol, 
tìlesová a stìnová úhlopøíèka 

· �ák pøevádí jednotky objemu (duté, krychlové) 

· odhaduje a vypoèítá povrch a objem krychle, kvádru 

· �ák rozpozná, naèrtne a sestrojí sítì základních tìles 
(krychle, kvádr) 

· �ák naèrtne a sestrojí obraz jednoduchých tìles ve 
volném rovnobì�ném promítání (krychle, kvádr) 

 

- obvod trojúhelníka 

- obsah pravoúhlého trojúhelníka 

 
Kvádr a krychle 
 

- kvádr, krychle - popis, vlastnosti 

- povrch krychle a kvádru (sí� krychle a kvádru) 
- jednotky objemu (duté, krychlové) 
- objem krychle a kvádru 

- volné rovnobì�né promítání 
- slovní úlohy na povrch a objem krychle a kvádru 

- krychlové stavby 

 

Shodnost, st�edová a osová soum�rnost 

- shodné útvary v rovinì 

- shodnost trojúhelníkù � vìty sss, sus, usu 

- støedová a osová soumìrnost 
- osovì a støedovì soumìrné útvary 
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PØEDMÌT: MATEMATIKA  ROÈNÍK: 6. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

�ák 

· �ák øe�í slovní úlohy vedoucí k výpoètùm objemu a 
povrchu krychle a kvádru 

· �ák øe�í úlohy na prostorovou pøedstavivost týkajících 
se krychlových staveb 

 

 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

  
· �ák sestrojí spojnicový a sloupcový graf  
· �ák vyhledá potøebné údaje v tabulce, diagramu a grafu 

· �ák vysvìtlí pojem aritmetická prùmìr a vypoèítá ho 

· �ák zpracuje, porovná, vyhodnotí, uspoøádá uvedené 
údaje podle zadání úlohy a doplní chybìjící údaje 

 

 

 

 

Grafy a tabulky 

- sestrojování grafù (spojnicový, sloupcový) 
- ètení grafù 

- aritmetický prùmìr 
- praktické úlohy � grafy v praxi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 
M-9-2-01 
M-9-2-02 
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PØEDMÌT: MATEMATIKA  ROÈNÍK: 7. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

�ák 

 
· �ák u�ívá pøi øe�ení úloh poznatky z rùzných oblastí 

matematiky 

 

 

 

�ÍSLO A PROM�NNÁ 

· �ák rozli�uje pojmy prvoèíslo a èíslo slo�ené; spoleèný 
dìlitel a spoleèný násobek (urèí je pro skupinu dvou èi 
více pøirozených èísel), èísla soudìlná a nesoudìlná  

· �ák najde nejmen�í spoleèný násobek a nejvìt�ího 
spoleèného dìlitele dvou èi více pøirozených èísel  

· �ák øe�í slovní úlohu s vyu�itím dìlitelnosti   
· �ák vytvoøí slovní úlohu na vyu�ití dìlitelnosti 
· �ák vysvìtlí pojem èitatel a jmenovatel, zlomek pøeète 

a zapí�e 

· �ák zapí�e a znázorní èást celku zlomkem 

· �ák vysvìtlí vztah zlomku a desetinného èísla 

· �ák pøevede zlomek na desetinné èíslo a naopak 

· �ák graficky znázorní zlomek (pravý i nepravý) 
· �ák provádí základní poèetní operace v oboru 

racionálních èísel 
· �ák dodr�uje pravidla pro poøadí poèetních operací 

v oboru racionálních èísel, vyu�ívá vlastností operací 
sèítání a násobení (komutativnost, asociativnost, 
distributivnost) pøi úpravì èíselných výrazù  

· �ák vyznaèí na èíselné ose racionální èíslo  
· �ák pøevede smí�ené èíslo na zlomek a nepravý zlomek 

na smí�ené èíslo 

 

 

Shrnutí a opakování u!iva 6. ro!níku 
- desetinná a celá èísla 

- dìlitelnost pøirozených èísel 
- úhel 
- trojúhelník 

- krychle, kvádr 
- shodnost, støedová a osová soumìrnost 

 

 

D"litelnost p#irozených !ísel 
- èísla soudìlná a nesoudìlná 

- nejmen�í spoleèný násobek 

- nejvìt�í spoleèný dìlitel 
- slovní úlohy na dìlitelnost 

 
Zlomky a racionální !ísla 

- pojem zlomku, jeho zápis a ètení 
- celek, èást 
- pøevádìní zlomkù na desetinné èíslo a naopak 

- periodické èíslo 

- pravý a nepravý zlomek 

- smí�ené èíslo 

- pøevádìní smí�ených èísel na zlomky a nepravých 
zlomkù na smí�ená èísla 

- roz�iøování a krácení zlomkù, rovnost zlomkù, 
základní tvar zlomku 

- uspoøádání zlomkù 

- pøevrácené èíslo 

- poèetní operace se zlomky a racionálními èísly (+, -
, ·, :, slo�ený zlomek) 

- pojem racionální èíslo 

- slovní úlohy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 
M-9-1-01 a� M-9-1-06, 
M-9-1-09, M-9-4-01 
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PØEDMÌT: MATEMATIKA  ROÈNÍK: 7. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

�ák 

· �ák roz�íøí a zkrátí zlomek (a� na základní tvar) 
· �ák porovná zlomky pomocí znamének nerovnosti 
· �ák upraví slo�ený zlomek  
· �ák øe�í slovní úlohy z praxe 

· �ák vyu�ívá pro kontrolu výsledku odhad  
· �ák úèelnì a efektivnì vyu�ívá kalkulátor 
· �ák u�ívá rùzné zpùsoby kvantitativního vyjádøení 

vztahu celek � èást: pomìrem, zlomkem, procentem   
· �ák navzájem pøevádí rùzná vyjádøení vztahu celek � 

èást 
· �ák objasní pojmy pomìr a postupný pomìr 

· �ák stanoví pomìr ze zadaných údajù dané velièiny 

· �ák provádí úpravy pomìru pomocí krácení a 
roz�iøování 

· �ák øe�í slovní úlohy - rozdìlení celku na èásti v daném 
pomìru 

· �ák øe�í úlohy na zvìt�ení a zmen�ení hodnoty v daném 
pomìru 

· �ák vysvìtlí pojem mìøítko plánu a mapy 

· �ák vyu�ívá mìøítko mapy, plánu k výpoètu 
vzdáleností  

· �ák umí odvodit mìøítko mapy, plánu ze zadaných 
údajù (ve skuteènosti a na mapì) 

· �ák narýsuje jednoduchý plánek  (mapu) ve vhodném 
mìøítku 

· �ák pozná pøímou a nepøímou úmìrnost ve vztahu dvou 
velièin a své rozhodnutí zdùvodní úvahou 

· �ák vyøe�í slovní úlohy z praxe vedoucí k vyu�ití pøímé 
a nepøímé úmìrnosti 

· �ák vyøe�í slovní úlohy z praxe pomocí trojèlenky 

· �ák vysvìtlí pojem procento, základ, poèet procent, 
procentová èást, promile 

 

Pom�r, p�ímá a nep�ímá úm�rnost, troj�lenka. 
- pomìr, postupný pomìr 
- krácení a roz�iøování pomìru 

- mìøítko plánu, mapy 

- pøímá úmìrnost 
- nepøímá úmìrnost 
- grafy pøímé a nepøímé úmìrnosti 
- trojèlenka 

- slovní úlohy 

 

 

Procenta 
- procento � základ, poèet procent, procentová èást 
- výpoèet procentové èásti 
- výpoèet poètu procent 
- výpoèet základu 

- jednoduché úrokování 
- výseèové (kruhové) grafy 

- promile  

- slovní úlohy 
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PØEDMÌT: MATEMATIKA  ROÈNÍK: 7. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

�ák 

· �ák urèí poèet procent, je-li dána procentová èást a 
základ  

· �ák urèí procentovou èást, je-li dán procentový poèet a 
základ  

· �ák urèí základ, je-li dán procentový poèet a 
procentová èást  

· �ák pou�ívá procentového poètu pøi øe�ení úloh 
z jednoduchého úrokování  

· �ák provede rozbor slovní úlohy a stanoví postup øe�ení 
· �ák øe�í slovní úlohy na procenta z praxe 

· �ák provede kontrolu reálnosti získaného výsledku 

 

 
ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 
· �ák vytvoøí tabulku, graf pro pøímou a nepøímou 

úmìrnost na základì textu úlohy 

· �ák urèí pøímou a nepøímou úmìrnost z textu úlohy 

· �ák vyu�ívá pøi øe�ení úloh pøímou a nepøímou 
úmìrnost 

· �ák zjistí po�adované údaje z kruhového grafu, ve 
kterém jsou k popisu pou�ita procenta, zlomky, � 

· �ák znázorní jednoduchou situaci rozdìlení celku na 
èásti kruhovým grafem 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 
M-9-2-03 
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PØEDMÌT: MATEMATIKA  ROÈNÍK: 7. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

�ák 

GEOMETRIE V ROVIN$ A V PROSTORU 
 
· �ák rozli�í jednotlivé druhy ètyøúhelníkù, rovnobì�níkù 

a popí�e jejich vlastnosti (vlastnosti stran, vnitøních 
úhlù, úhlopøíèek, soumìrnost, kru�nice opsané a 
vepsané) 

· �ák sestrojí  rovnobì�ník a lichobì�ník ze zadaných 
údajù (strana, úhel, úhlopøíèka, vý�ka) 

· �ák pøevede slovní zadání do grafické podoby (náèrtku) 

· �ák popí�e jednotlivé kroky konstrukce a rovinný útvar 
sestrojí 

· �ák urèí poèet øe�ení konstrukèní úlohy 

· �ák ovìøí, zda výsledný útvar odpovídá zadání 
· �ák vypoèítá obsah ètyøúhelníkù pomocí ètvercové sítì  
· �ák urèí výpoètem obsah a obvod trojúhelníku, ètverce, 

obdélníku, rovnobì�níku, lichobì�níku 

· �ák øe�í slovní úlohy z praxe vedoucí k výpoètu obsahu 

a obvodu ètyøúhelníka a trojúhelníka 

· �ák rozpozná, pojmenuje a popí�e hranol 
· �ák pou�ívá a objasní pojmy podstava, hrana, stìna, 

vrchol a plá�� hranolu  
· �ák rozpozná podstavy hranolu od stìn plá�tì 

· �ák odhaduje a vypoèítá povrch a objem hranolu 

· �ák rozpozná, naèrtne a sestrojí sí� hranolu 

· �ák narýsuje kolmý hranol le�ící na  stìnì plá�tì ve 
volném rovnobì�ném promítání 

· �ák vyøe�í slovní úlohy z praxe na výpoèet objemu a 
povrchu hranolu 

· �ák pøi výpoètech vhodnì vyu�ívá kalkulátor 
· v grafickém projevu dodr�uje zásady správného 

rýsování 
· øe�í úlohy na prostorovou pøedstavivost 

 

�ty�úhelníky 
- tøídìní ètyøúhelníkù 

- rovnobì�níky a jejich vlastnosti 
- lichobì�ník a jeho vlastnosti 
- deltoid a jeho vlastnosti 

- rýsování ètyøúhelníkù 

- obvody a obsahy ètyøúhelníkù, obsah trojúhelníka 

- slovní úlohy 

 
Hranoly 

- hranol - pojem, popis 

- objem a povrch hranolu 

- sí� hranolu 

- slovní úlohy z praxe na výpoèet objemu a povrchu 
hranolu 

- volné rovnobì�né promítání hranolu 

 

 

OVO: 
M-9-3-01 
M-9-3-02 
M-9-3-04 
M-9-3-06 
M-9-3-09 
M-9-3-10 
M-9-3-11 
M-9-3-13 
M-9-4-02 
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PØEDMÌT: MATEMATIKA  ROÈNÍK: 8. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

�ák 

· �ák u�ívá pøi øe�ení úloh poznatky z rùzných oblastí 
matematiky 

 

 

 

$ÍSLO A PROM�NNÁ 
 
· �ák u�ívá znalosti druhých mocnin celých èísel od 1 do 

20, jejich 10ti, 100, 1000násobky, zlomky s tìmito 
èísly v èitateli i ve jmenovateli  (i ke stanovení 
odpovídajících druhých odmocnin) 

· �ák uvede pøíklady praktického pou�ití druhé mocniny 

a druhé odmocniny 

· �ák vypoèítá mocniny a odmocniny s pøirozeným 
exponentem, nìkteré zpamìti, tì��í na kalkulaèce 

· �ák provádí základní poèetní operace ( +, -, . , :) s 

mocninami 

· �ák umocní souèin, podíl, mocninu 

· �ák úèelnì a efektivnì vyu�ívá kalkulátor a tabulky 

· �ák zapí�e dané èíslo v desítkové soustavì pomocí 
mocnin deseti ve tvaru  a .10

n, kde 1 !  a < 10 

· �ák vyu�ívá pro kontrolu výsledku odhad  
· �ák vypoèítá hodnotu èíselného výrazu 

· �ák vypoète hodnotu výrazu pro dané hodnoty 
promìnných 

· �ák urèí jednotlivé èleny mnohoèlenu 

· �ák vyu�ívá pøi úpravì výrazù sèítání, odèítání, 
násobení, dìlení (jednoèlenem) a umocòování 
mnohoèlenù 

· �ák vyu�ívá pøi úpravì výrazù vytýkání a vzorcù 
        (a + b)

2
, (a � b)

2
, a

2
 � b

2
   

 

Shrnutí a opakování uèiva 7. roèníku 
- zlomky a racionální èísla 

- pomìr, pøímá a nepøímá úmìrnost, trojèlenka 

- procenta 

- ètyøúhelníky 

- hranoly 

 

Mocniny s p�irozeným mocnitelem 
- druhá mocnina racionálního èísla 

- urèování druhé mocniny pomocí kalkulaèky 

- druhá odmocnina 

- urèování odmocniny pomocí kalkulaèky 

- n-tá mocnina èísla 

- sèítání a odèítání mocnin s pøirozeným 
exponentem 

- násobení a dìlení mocnin s pøirozeným 
exponentem 

- exponent nula a jedna,  

- mocnina souèinu, podílu 

- umocòování mocnin 

- zápis èísla ve tvaru a. 10
n
 

Výrazy 
- výrazy èíselné, jejich hodnota 

- výraz s promìnnou, urèování hodnoty výrazu 

- jednoèlen, mnohoèlen 

- sèítání a odèítání mnohoèlenù 

- násobení mnohoèlenu jednoèlenem 

- násobení mnohoèlenù 

- druhá mocnina dvojèlenu, vzorce (a ± b)2
 

- rozdíl druhých mocnin, vzorec  a2
 � b

2
 

- dìlení mnohoèlenu jednoèlenem (beze zbytku) 

- vytýkání, rozklad výrazù na souèin � vytýkáním a 
pomocí vzorcù 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 
M-9-1-01 
M-9-1-02 
M-9-1-07 
M-9-1-08 
M-9-4-01 
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PØEDMÌT: MATEMATIKA  ROÈNÍK: 8. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo P esahy,!souvislosti Pr" ezová!témata 

�ák 

· �ák sestaví výraz podle slovního zadání 
· �ák vyøe�í rovnici pomocí ekvivalentních úprav   
· �ák provádí zkou�ku rovnice  
· �ák rozhodne, zda rovnice má øe�ení a ovìøí, zda øe�ení 

patøí do zadaného èíselného oboru 

· �ák sestaví rovnici ze zadaných údajù  
· �ák øe�í zadané slovní úlohy pomocí promìnných 

· �ák tvoøí smysluplné slovní úlohy, které lze øe�it u�itím 
promìnných 

· �ák ovìøí správnost øe�ení slovní úlohy   
· �ák pøiøadí k rovnici odpovídající slovní úlohu   
· �ák vyjádøí a vypoèítá neznámou ze vzorce 

 

 

 

GEOMETRIE!V!ROVIN#!A!V PROSTORU  
 
· �ák v pravoúhlém trojúhelníku rozli�í pøeponu a 

odvìsny 

· �ák uvede Pythagorovu vìtu a její vyu�ití 
· �ák vypoèítá tøetí stranu pravoúhlého trojúhelníka 

podle Pythagorovy vìty 

· �ák øe�í praktické úlohy s vyu�itím Pythagorovy vìty 

· �ák vyu�ívá pøi analýze praktické úlohy náèrtky, 
schémata, modely  

· �ák vyu�ívá matematickou symboliku 

· �ák uvede rozdíl mezi kruhem a kru�nicí 
· �ák uvede rozdíl mezi prùmìrem a polomìrem a jejich 

vzájemný vztah 

· �ák urèí výpoètem obsah kruhu, obvod kruhu a délku 
kru�nice 

 

Lineární!rovnice 
 

- rovnost, vlastnosti rovnosti 

- ekvivalentní úpravy lineárních rovnic, zkou�ka 

- rovnice se závorkami, zlomky, desetinnými èísly 

- poèet øe�ení lineární rovnice 

- slovní úlohy (rozdìlení celku na èásti, výpoèet 
celku) 

- Výpoèet neznámé ze vzorce 

 

 

 

 

 

 

Pythagorova!v$ta 
- pojmy odvìsna, pøepona 

- Pythagorova vìta 

- výpoèet pøepony 

- výpoèet odvìsny 

- praktické úlohy s vyu�itím Pythagorovy vìty 

 
Kruh,!kru�nice,!válec 

- kruh, kru�nice, válec - popis, vlastnosti 

- vzájemná poloha pøímky a kru�nice, seèna, teèna, 
vnìj�í pøímka, tìtiva 

- vzájemná poloha dvou kru�nic 

- Thaletova vìta 

- délka kru�nice (èíslo !) 

- obvod kruhu, obsah kruhu 

- válec, jeho sí� 

- objem a povrch válce 

- slovní úlohy z praxe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 
M-9-3-01 
M-9-3-02 
M-9-3-04 
M-9-3-05 
M-9-3-09 
M-9-3-10 
M-9-3-11 
M-9-3-13 
M-9-4-02 
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PØEDMÌT: MATEMATIKA  ROÈNÍK: 8. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo P esahy,!souvislosti Pr" ezová!témata 

�ák 

· �ák urèí vzájemnou polohu kru�nice a pøímky a 
vzájemnou polohu dvou kru�nic 

· �ák urèí a sestrojí teènu, seènu a tìtivu 

· �ák pojmenuje základní mno�iny v�ech bodù dané 
vlastnosti (kru�nice, Thaletova kru�nice)  

· �ák vyu�ívá mno�iny v�ech bodù dané vlastnosti pøi 
øe�ení úloh 

· �ák rozpozná a naèrtne válec 

· �ák objasní a pou�ívá pojmy sí� tìlesa, plá��, podstava  
· �ák rozpozná, naèrtne a sestrojí sí� válce 

· �ák odhaduje a vypoèítá povrch válce a objem válce 

· �ák øe�í slovní úlohy z praxe s vyu�itím znalostí o 
kru�nici èi válci 

· �ák øe�í úlohy na prostorovou pøedstavivost 
· �ák vyhledá v textu úlohy potøebné údaje a vztahy  
· �ák volí vhodné matematické postupy pro øe�ení úlohy 

· �ák vyhodnotí reálnost výsledku úlohy 

 

 

ZÁVISLOSTI,!VZTAHY!A!PRÁCE!S DATY 
· �ák vysvìtlí základní pojmy statistiky: statistický 

soubor, statistické �etøení, jednotka, znak, èetnost, 

aritmetický prùmìr, medián, modus 

· �ák vypoèítá aritmetický prùmìr, urèí nejmen�í a 
nejvìt�í hodnotu ze souboru dat 

· �ák urèí z dané tabulky modus a medián 

· provede jednoduché statistické �etøení, zapí�e jeho 
výsledky formou tabulky a znázorní pomocí 
sloupkového (kruhového) diagramu 

· ète tabulky a grafy a interpretuje je v praxi (porovnává 
a interpretuje kvantitativní vztahy mezi soubory dat) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základy!statistiky 
- statistický soubor, statistické �etøení 
- jednotka, znak, èetnost 
- aritmetický prùmìr 
- modus, medián, èetnost 
- grafy, diagramy (bodové, sloupcové, spojnicové, 

kruhové) 
- statistika v praxi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 
M-9-1-02 
M-9-2-01 
M-9-2-02 
M-9-2-04 
M-9-2-05 
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PØEDMÌT: MATEMATIKA  ROÈNÍK: 8. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

�ák 

 

· ète a sestrojuje rùzné diagramy a grafy s údaji 
uvedenými v procentech 

· uvede pøíklady vyu�ití statistiky v praxi 

· zpracuje, porovná, vyhodnotí, uspoøádá, doplní 
uvedené údaje podle zadání úlohy 

· pøevádí údaje z textu do tabulky, diagramu a grafu a 

naopak 

· pøevádí údaje mezi tabulkou, diagramem a grafem 

· samostatnì vyhledává data v literatuøe, denním tisku a 
na internetu a kriticky hodnotí jejich reálnost 
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PØEDMÌT: MATEMATIKA  ROÈNÍK: 9. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

�ák 

 

 
· �ák u�ívá pøi øe�ení úloh poznatky z rùzných oblastí 

matematiky 

 
 

 

$ÍSLO A PROM�NNÁ 

· �ák øe�í slovní úlohy o pohybu, o spoleèné práci, na 
smìsi a úlohy se dvìma velièinami 

· �ák vyu�ívá pro kontrolu výsledku odhad  
· �ák úèelnì a efektivnì vyu�ívá kalkulátor 
· �ák ovìøí správnost øe�ení slovní úlohy 

· �ák vyøe�í vhodnou metodou soustavu dvou rovnic o 
dvou neznámých 

· �ák provádí zkou�ku soustavy dvou rovnic o dvou 

neznámých   
· �ák rozhodne, zda soustava rovnic má øe�ení a ovìøí, 

zda øe�ení patøí do zadaného èíselného oboru 

· �ák øe�í slovní úlohy z praxe pomocí soustavy rovnic  
· �ák urèí podmínky, za kterých má lomený výraz smysl 
· �ák zkrátí a roz�íøí lomené výrazy 

· �ák provede poèetní operace s lomenými výrazy 

· �ák pøevede slo�ený výraz na souèin dvou lomených 
výrazù a dále ho zjednodu�í 

· �ák øe�í jednoduché lineární rovnice s neznámou ve 
jmenovateli 

· �ák øe�í slovní úlohy vedoucí k jednoduchým lin. 
rovnicím s neznámou ve jmenovateli 

 

Shrnutí a opakování u!iva 8. ro!níku 
- mocniny s pøirozeným mocnitelem 

- výrazy 

- lineární rovnice 

- Pythagorova vìta 

- kruh, kru�nice, válec 

- základy statistiky 

 

 

 

Slovní úlohy "e�ené pomocí lineární rovnice 
- slovní úlohy o pohybu 

- slovní úlohy o spoleèné práci 
- slovní úlohy se dvìma velièinami 
- slovní úlohy na smìsi 

 
Soustavy dvou rovnic o dvou neznámých 

- øe�ení soustavy rovnic - sèítací metoda, dosazovací 
metoda, grafická metoda 

- poèet øe�ení soustavy rovnic 

- slovní úlohy øe�ené soustavou rovnic 

 
Lomené výrazy, rovnice s neznámou ve jmenovateli 

- lomený výraz 

- podmínky existence lomeného výrazu 

- roz�iøování a krácení 
- poèetní operace s výrazy 

- slo�ený lomený výraz a jeho úpravy 

- lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 
M-9-1-02 
M-9-1-07 
M-9-1-08 
M-9-1-09 
M-9-4-01 
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PØEDMÌT: MATEMATIKA  ROÈNÍK: 9. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

�ák 

 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 
 

· rozezná funkèní vztah od jiných vztahù 

· vysvìtlí pojem lineární funkce 

· �ák z grafu urèí, zda je funkce rostoucí, klesající, 
konstantní 

· vyjádøí danou lineární funkci tabulkou, rovnicí i grafem 

· sestrojí graf lineární funkce s dùrazem na pøesnost 
rýsování 

· �ák pøiøadí lineární funkci vyjádøenou rovnicí 
k pøíslu�nému grafu nebo tabulce a naopak 

· pou�ije funkci pøi øe�ení úloh z praxe 

· �ák definuje základní vztahy mezi stranami 
v trojúhelníku pøíslu�ných k danému úhlu 

· �ák definuje goniometrickou funkci ostrého úhlu 

· �ák vypoèítá pomocí goniometrické funkce daný prvek 

pravoúhlého trojúhelníku 

· �ák urèí hodnoty goniometrických funkcí pomocí 
kalkulátoru 

· �ák pou�ívá goniometrických funkcí pøi výpoètech 
obsahù, obvodù útvarù a objemù, povrchù tìles 

· �ák vyète z grafu význaèné hodnoty na základì 
porozumìní vzájemným vztahùm mezi promìnnými 

· �ák øe�í úlohu s vyu�itím funkèních vztahù  
 

GEOMETRIE V ROVIN$ A V PROSTORU 
 
· �ák vyu�ívá pøi analýze praktické úlohy náèrtky, 

schémata, modely  

 

 

Funkce  
- definice funkce 

- lineární funkce a její vlastnosti 
- graf lineární funkce, lomené funkce (nepøímá 

úmìrnost) 
- praktické pøíklady na lineární funkci 

 

 

Goniometrické funkce ostrého úhlu 
- pravoúhlý trojúhelník a goniometrické funkce 

ostrých úhlù: sin !, cos !, tan ! 

- øe�ení úloh v trojúhelníku pomocí goniometrických 
funkcí 

- u�ití goniometrických funkcí pøi výpoètech obsahù, 
obvodù útvarù a objemù, povrchù tìles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podobnost a její u�ití v praxi 
- podobnost útvarù, zvìt�ení, zmen�ení 
- pomìr podobnosti 
- vìty o podobnosti trojúhelníkù (sss, sus, uu) 
- podobnost v praxi 

 

 

 

OVO: 
M-9-2-01 
M-9-2-04 
M-9-2-05 

M-9-3-01 
M-9-3-02 
M-9-3-03 
M-9-3-09 
M-9-3-10 
M-9-3-11 
M-9-3-12 
M-9-3-13 
M-9-4-02 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 
M-9-3-01 
M-9-3-07 
M-9-3-09 
M-9-3-10 
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PØEDMÌT: MATEMATIKA  ROÈNÍK: 9. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

�ák 

 

· �ák øe�í geometrické úlohy poèetnì 

· �ák vysvìtlí pojmy podobnost rovinných útvarù, 
podobnost trojúhelníkù, zvìt�ení, zmen�ení 

· �ák rozpozná podobné rovinné útvary, správnì 
podobnost zapí�e pomocí matematické symboliky 

· �ák urèí pomìr podobnosti 

· �ák na základì pomìru podobnosti urèí velikosti 
dal�ích útvarù 

· �ák pou�ije pomìru podobnosti pøi práci s plány a 
mapami pøi praktických cvièeních 

· �ák sestrojí podobný útvar danému 

· �ák vyu�ívá pøi výpoètech vìty o podobnosti 
trojúhelníkù 

· �ák rozpozná mnohostìny (jehlan) a rotaèní tìlesa 
(ku�el, koule)  

· �ák pou�ívá pojmy hrana, stìna, vrchol, stìnová vý�ka, 
tìlesová vý�ka, podstava, sí�, plá�� tìlesa 

· �ák odhaduje a vypoèítá povrch jehlanu, ku�ele, koule 

· �ák odhaduje a vypoèítá objem jehlanu, ku�ele, koule 

· �ák rozpozná sítì základních tìles (jehlan, ku�el) 
· �ák naèrtne a sestrojí sí� jehlanu a ku�ele 

· �ák naèrtne a sestrojí obraz jednoduchých tìles ve 
volném rovnobì�ném promítání (jehlan a hranol 
postavený na podstavì) 

· �ák øe�í slovní úlohy z praxe vedoucí na výpoèet 
objemu a povrchu jehlanu, ku�ele a koule 

· �ák øe�í úlohy na prostorovou pøedstavivost 
· �ák vyhledá v textu úlohy potøebné údaje a vztahy  
· �ák volí vhodné matematické postupy pro øe�ení úlohy 

· �ák vyhodnotí reálnost výsledku úlohy 

 

 

 

Jehlan, ku�el, koule 
- jehlan, ku�el  
- jehlan - volné rovnobì�né promítání 
- sí� jehlanu a ku�ele 

- objem a povrch jehlanu a ku�ele 

- koule, polomìr koule 

- objem a povrch koule 

- slovní úlohy 

 

 

M-9-3-11 
M-9-3-12 
M-9-3-13 
M-9-4-02 
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PØEDMÌT: MATEMATIKA  ROÈNÍK: 9. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

�ák 

 

· doplní èíselnou, logickou èi obrázkovou øadu a urèí 
krok, který øadu doplòuje 

· doplní poèetní tabulky, ètverce a hvìzdice 

· rozdìlí daný geometrický útvar na jiné, jejich� 
vlastnosti jsou dány 

· øe�í slovní úlohy úsudkem a logikou, vysvìtlí zpùsob 
øe�ení 

 

 

 

 

 

ROZ�I$UJÍCÍ U�IVO 
 
· �ák øe�í jednoduché lineární nerovnice s jednou 

neznámou 

· �ák zapí�e øe�ení nerovnice pomocí intervalu a zakleslí 
øe�ení na èíselnou osu 

 

 

Nestandardní aplikaèní úlohy a problémy 

- èíselné a logické øady 

- èíselné a obrázkové analogie 

- logické a netradièní geometrické úlohy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lineární nerovnice s jednou neznámou 

- ekvivalentní úpravy 

- zápis øe�ení intervalem 

- zakreslení øe�ení na èíselné ose  
 

 

OVO: 

M-9-4-01 

M-9-4-02 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

M-9-1-09 
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Vzd�lávací oblast: Informa�ní a komunika�ní technologie 
Vzd�lávací obor: Informa�ní a komunika�ní technologie  

5.2.5.1  Charakteristika vyu�ovacího p�edm�tu 

5.2.5.1.1  Obsahové, �asové a organiza�ní vymezení 

Povinný p�edm�t informatika na druhém stupni navazuje na stejný p�edm�t na stupni 
prvním. Zvládnutí výpo�etní techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování 
pot�ebných informací pomocí internetu a jiných digitálních médií, umo��uje realizovat 
metodu �u�ení kdekoliv a kdykoliv�, vede k �ádoucímu odleh�ení pam�ti p�i sou�asné 
mo�nosti vyu�ít mnohonásobn� v�t�ího po�tu dat a informací ne� dosud, urychluje aktualizaci 
poznatk� a vhodn� dopl�uje standardní u�ební texty a pom�cky. 

Dovednosti získané ve vzd�lávací oblasti informa�ní a komunika�ní technologie 
umo��ují �ák�m aplikovat výpo�etní techniku s bohatou �kálou vzd�lávacího softwaru a 
informa�ních zdroj� ve v�ech vzd�lávacích oblastech celého základního vzd�lávání. Tato 
aplika�ní rovina p�esahuje rámec vzd�lávacího obsahu vzd�lávací oblasti informa�ní a 
komunika�ní technologie, a stává se sou�ástí v�ech vzd�lávacích oblastí základního 
vzd�lávání. 

Vyu�ovací p�edm�t informatika se vyu�uje 1 hodinu týdn� v �estém ro�níku. �áci jsou d�leni 
na skupiny podle kapacity po�íta�ové u�ebny. S �áky je pracováno individuáln�. V�ichni �áci 
zvládnou základní �ást u�iva. �áci, kte�í zvládají základní u�ivo, mají mo�nost zv�t�ovat �i 
zkvalit�ovat své dovednosti a znalosti na roz�i�ujícím u�ivu. 

P�edm�t je ji� svou podstatou zam��en zejména na rozvoj dovedností �ák�. D�raz na
znalosti a v�domosti je tudí� men�í ne� v teoretických p�edm�tech. Tím jsou dány i metody 
práce zam��ené p�edev�ím na samostatnou práci �ák�, na �e�ení problém�, na logické a 
algoritmické my�lení, na práci ve skupinách, sebekontrolu, tvo�ivost s d�razem na �innostní 
charakter u�ení. 

Do vzd�lávacího obsahu vyu�ovacího p�edm�tu informatika je za�len�no pr��ezové 
téma Mediální výchova. 

5.1.5.1.2  Výchovné a vzd�lávací strategie 

Kompetence sociální a personální 

U�itel 

• umo�ní pracovat �ák�m ve skupinách, st�ídání rolí, spolupráci ve skupin� (samostatné 
skupinové práce) 

5.2.5   Informatika  
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• klade d�raz na prezentaci a zhodnocení práce skupiny v�etn� respektování názoru 
druhých 

• bude jasn� formulovat zadaný úkol (samostatné skupinové práce) 
• umo�ní prezentovat �ákovi sv�j názor - i negativní a povedeme �áky i k p�iznání 

chybného názoru 
• p�átelským (otev�eným) p�ístupem bude povzbuzovat i mén� aktivní �áky a 

podporovat rovnost názoru v�ech (�ití po�adavk� a zadání úkol� na �míru� �ákovi) 
• povede �áky ke kladnému sebehodnocení a ocen�ní jeho práce a zárove� k výb�ru 

sob� dosa�itelných cíl� a úkol�
• praktickým p�íkladem bude vést �áky ke zdravému �ivotnímu stylu (ergonomie práce 

s PC) 
• nevhodným verbálním projevem nebude upozor�ovat na �ákovi nedostatky, naopak se 

pokusí podpo�it to, v �em vyniká 

Kompetence pracovní 

U�itel 

• seznámí �áky s r�znými pracovními postupy (menu, lokální nabídky, my�, klávesové 
zkratky) 

• podporuje �innostní u�ení, p�i�em� podn�cuje �áky k hledání vícero �e�ení 
• vede �áky k ochran� zdraví jejich i jiných p�i jakékoliv práci, �innosti, akci�nejen ve 

výuce, ale i mimo ni (ergonomie práce s PC) 
• podporuje pocit úsp��nosti u �ák� jinde selhávajících, v�ímá si ho a vyzdvihuje 
• klade d�raz na kvalitní práci, nikoli na její kvantitu 
• vysv�tlí �ák�m smysl a cíl jejich práce (konkrétní slovní úlohy)
• dává �ák�m prostor k samostatné práci 
• p�stuje u �ák� základní pracovní návyky - pe�livost, výdr�, trp�livost, systemati�nost, 

zodpov�dnost� 
• vede �áky k dodr�ování �asového rozvrhu, ukon�ení ulo�ené práce v zadaném termínu 
• u�í �áky vhodn� prezentovat hotovou práci, dbát na obsahovou a formální úrove�

(kultura projevu) 
• objas�uje �ák�m d�le�itost hospodárného zacházení s pracovními prost�edky (�etrné 

chování k za�ízení) 

Kompetence ob�anská 

U�itel 

• pou�í �áka o pravidlech slu�ného chování (�ád specializované u�ebny, pravidla 
chování na internetu, pravidla chování v elektronické komunikaci) 

• seznámí �áka s �ádem specializované pracovny, jeho právy a povinnostmi 
• vysv�tlí �ák�m d�sledky jejich chování 

Kompetence komunikativní 

U�itel 

• povede �áky ke �tení s porozum�ním a práci s textem (vhodná zadání samostatných 
prací) 
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• umo�ní �ák�m práci s internetem a ostatními médii. Podpo�í spolutvorbu vysílání 
�kolního rozhlasu, tvorbu �kolních novin, nást�nek a výstav. 

Kompetence k u�ení 

U�itel 

• nabízí r�zné mo�nosti a zp�soby u�ení vzhledem ke znalosti schopností �ák� (r�zné 
po�adavky na �áky s ohledem na jejich schopnosti a dovednosti) 

• za�azuje takové metody, aby �áci pracovali co nejvíce samostatn� (kombinace 
informací, vzájemná komunikace) 

• nabídne jiný zdroj poznatk� ne� u�ebnici a vede �áky k plánování úkol� a postup�, 
kontrole a sebehodnocení a vy�aduje pln�ní úkol� v termínu 

• umo��uje prezentovat výsledky práce �ák�, zhodnotit si práci navzájem (vyu�ití 
�kolní po�íta�ové sít�) 

• vytvo�í prostor pro to, aby dít� dokázalo chybu p�ijmout, odstranit ji a pou�it se z ní a 
p�itom ho neodradila od dal�ího u�ení 

• sna�í se, aby ka�dý �ák pochopil, �e se u�í pro sebe a pro sv�j �ivot (vyu�ití 
konkrétních situací a postup� pro výuku) 

Kompetence k �e�ení problém�

U�itel 

• umo��uje �ák�m vyjád�it jejich názor a nabídneme mo�nost ú�astnit se �e�ení 
problémových situací samostatn� i ve skupin� a také umo�ní �ák�m sdílet zku�enosti 
(u�it se na chybách druhých)  

• povzbuzuje �áky p�i p�ekonávání potí�í (problém�, chyb) a bude d�sledn� po�adovat 
dokon�ení práce 

• povede �áky k hodnocení ostatních a k sebehodnocení
• zam��í se na vyu�itelnost u�iva v praktickém �ivot� (obsah, formy, metody,�) 
• povede �áky k osobní odpov�dnosti za jejich práci a chování 
• jasn� stanoví mantinely povinností a práv (co se od koho �eká) 

5.2.5.1.3  O�ekávané výstupy oboru  (OVO) v RVP ZV 

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE 

O�ekávané výstupy 
�ák 
ICT-9-1-01 ov��uje v�rohodnost informací a informa�ních zdroj�, posuzuje jejich 

záva�nost a vzájemnou návaznost 
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5.2.5.2   Vzd�lávací obsah vyu�ovacího p�edm�tu 

ZPRACOVÁNÍ A VYU�ITÍ INFORMACÍ 

O�ekávané výstupy 

Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení: 
�ák  
ICT-9-2-01p, ICT-9-2-02p ovládá základy psaní na klávesnici, na u�ivatelské úrovni 
práci s textovým editorem; vyu�ívá vhodné aplikace; zvládá práci s výukovými programy  
ICT-9-2-03p, ICT-9-2-04p, ICT-9-2-05p vyhledává pot�ebné informace na internetu  
- dodr�uje pravidla bezpe�ného zacházení s výpo�etní technikou  

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE 

O�ekávané výstupy 

Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení: 
�ák  
ICT-9-1-01p  vyhledává pot�ebné informace na internetu; dodr�uje pravidla zacházení s 

výpo�etní technikou; osvojí si základy elektronické komunikace  

ZPRACOVÁNÍ A VYU�ITÍ INFORMACÍ 

O�ekávané výstupy 
�ák 
ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými editory i tabulkovými editory a 

vyu�ívá vhodných aplikací 
ICT-9-2-02 uplat�uje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a 

obrazem 
ICT-9-2-03 pracuje s informacemi v souladu se zákony o du�evním vlastnictví 
ICT-9-2-04 pou�ívá informace z r�zných informa�ních zdroj� a vyhodnocuje 

jednoduché vztahy mezi údaji 
ICT-9-2-05 zpracuje a prezentuje na u�ivatelské úrovni informace v textové, grafické a 

multimediální form�
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PØEDMÌT: INFORMATIKA   ROÈNÍK: 6. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

 

�ák: 
� pøedvede základní operace se slo�kami a soubory  - 

oznaèení, pøesun, pøejmenování, smazání, vytvoøení, 
kopie, vyhledání, ulo�ení na USB flash disk,  

� zná a aktivnì dodr�uje zásady bezpeènosti dat a 
rozumí pojmùm s tím spojených � zálohování, 
aktualizace programù , antivirová ochrana, bezpeèné 
heslo 

 

 

� uvede a porovná zdroje informací z hlediska 

spolehlivosti 

� vysvìtlí pojem internet a vysvìtlí jeho funkci 

� vyhledá po�adovaný zdroj informací pomocí adresy a 
hypertextu 

� informací ulo�í a vytiskne 

� vyhodnotí význam informace k danému tématu 

� k dané spoleèenské události vyhledá informace 
z rùzných zdrojù a porovná je 

� uvede pøíklady nevìrohodných informací 
� vnímá internet také jako bezpeènostní riziko a aktivnì 

dodr�uje zásady bezpeènosti práce s internetem 

� uvede vývojové trendy informaèních technologií 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základy práce s poèítaèem (opakování):  
- práce se soubory a slo�kami 
- pou�ívání pamì�ových médií (fd, flash, cd, 

dvd, �) 
- zálohování 
- zabezpeèení PC 

 

 

 

Vyhledávání informací a komunikace: 
- internet 

- práce s internetovým prohlí�eèem 

- vyhledávání na internetu 

- ulo�ení a tisk informací 
- hodnota informací 
- vìrohodnost informací a informaèních zdrojù 

- metody a nástroje ovìøování informací  
- zásady bezpeènosti pøi práci s internetem 

- vývojové trendy informaèních technologií 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

ICT-9-1-01  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MeV � Kritické ètení a 
vnímání mediálních 
sdìlení. 
 

MeV - Interpretace 

vztahu mediálních 
sdìlení a reality 
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PØEDMÌT: INFORMATIKA   ROÈNÍK: 6. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

 

�ák: 
 

� vysvìtlí rozdíly mezi vektorovou a rastrovou grafikou 
vèetnì editorù 

� v grafickém editoru vytvoøí, upraví, ulo�í a vytiskne 
obrázek 

 

 

 

 

� napí�e po�adovaný text a opraví chyby v textu 

� oznaèí a zformátuje text a odstavec 

� zkopíruje a pøesune text pomocí schránky 

� vlo�í do dokumentu a upraví grafický objekt 
� vytvoøí tabulku 

� ulo�í, upraví vzhled a vytiskne dokument 
 

 

 

� uvede co to je a k èemu slou�í tabulkový editor 
� vysvìtlí základní pojmy (buòka, tabulka, list, typy dat) 

� zadá data do tabulky 

� vytvoøí a zformátuje tabulku 

� na základì tabulky vytvoøí graf 
� zpracuje èíselná data pomocí jednoduchého vzorce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracování a vyu�ití informací: 
- grafický editor ) 
- bitmapové a vektorové grafické editory 

- vytvoøení a úprava obrázku v bitmapové grafice 

- vytvoøení a úprava obrázku ve vektorové grafice 

 

 

- textový editor (MS Word) 
- formát písma a odstavce 

- vkládání a úpravy obrázkù a grafických prvkù 

- tabulky 

- tisk a pøíprava pøed tiskem 

 

 

 

- tabulkový editor (MS Excel) 
- základní pojmy 

- vkládání dat 
- vytvoøení tabulky 

- jednoduché výpoèty 

- tvorba grafu 

 

 

OVO: 

ICT-9-2-01  

ICT-9-2-02  

ICT-9-2-03  

ICT-9-2-04  

ICT-9-2-05  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MeV - Stavba 

mediálních sdìlení 
 

MeV - Tvorba 

mediálního sdìlení 
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PØEDMÌT: INFORMATIKA   ROÈNÍK: 6. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

 

�ák: 
 

� uvede pøíklady prezentace informací 
� pomocí prezentaèního programu prohlédne hotovou 

prezentaci 

� vytvoøí vlastní prezentaci (ppt, �) 
�  

� zná stì�ejní omezení vyplívající z pojmu ochrana 

du�evního vlastnictví 
� doká�e rozpoznat nìkterá poru�ení informaèní etiky 

� v existujících textech vyhledá poru�ení typografických 
pravidel a vyjádøí se k celkovému estetickému 
zpracování textu a obrazu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- prezentace informací (MS PowerPoint) 
- mo�nosti prezentace informací � web, prezentaèní 

programy, � 

- prezentaèní program � prohlí�ení a tvorba vlastní 
prezentace 

- ochrana práv k du�evnímu vlastnictví, informaèní 
etika 

- estetická a typografická pravidla 
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Vzd�lávací oblast: �lov�k a spole�nost 
Vzd�lávací obor: D�jepis 

5.2.6.1  Charakteristika vyu�ovacího p�edm�tu 

5.2.6.1.1  Obsahové, �asové a organiza�ní vymezení 

Vyu�ovací p�edm�t d�jepis má �asovou dotaci dv� hodiny týdn�, navazuje na 
vyu�ovací p�edm�t vlastiv�da z pátého a �tvrtého ro�níku. 
V �estém ro�níku se zam��ujeme na období prav�ku a starov�ku, v sedmém ro�níku 
st�edov�ku, v osmém ro�níku novov�ku, na který navazuje u�ivo v devátém ro�níku, zde 
kon�íme nejnov�j�ími d�jinami. 

Výuka probíhá v�t�inou ve t�ídách, n�kdy pracujeme v terénu � náv�t�va muzeí, 
knihoven, galerií, archiv�, realizace výukových projekt�. 

Ve vyu�ovacím p�edm�tu si �áci osvojují ur�itý systém vybraných poznatk� z  
jednotlivých období d�jinného vývoje lidstva, hlavní d�raz je kladen na poznání d�jin 
vlastního národa a regionu. �áci jsou seznamováni s významnými historickými událostmi a 
osobnostmi a hledají a poznávají souvislosti mezi nimi a sou�asností, co� jim pomáhá p�i 
orientaci v sou�asném spole�enském �ivot�.  
Výuka d�jepisu obohacuje v návaznosti na prvouku a vlastiv�du celkový vzd�lanostní rozhled 
�ák� uvedením do hlavních historických, p�írodních, sociálních, kulturních, politických a 
hospodá�ských podmínek a faktor� �ivota lidí v minulosti.  
V hodinách se vyu�ívají poznatky, které �áci získali v jiných p�edm�tech, z �etby historické 
beletrie, z divadelních her, rozhlasových a televizních po�ad�, p�i práci s internetem, náv�t�v 
historických expozic, výstav, muzeí a kulturních památek. 
Cílem p�edm�tu je, aby �áci získali celistvý a objektivní obraz historie a její mnohostrannosti 
a r�znorodosti. 

Do vyu�ovacího p�edm�tu d�jepis jsou za�azena pr��ezová témata: Mediální výchova,  
Osobnostní a sociální výchova, Enviromentální výchova, Výchova k my�lení v evropských a 
globálních souvislostech, Multikulturní výchova a Výchova demokratického �lov�ka,  

P�edm�t d�jepis p�edal k realizaci n�které své výstupy jinému p�edm�tu: 
do zem�pisu výstup �. D-9-8-03 a D-9-8-04  (zcela). 

P�edm�t d�jepis p�ebírá o�ekávaný výstup p�edm�tu biologie �lov�ka P-9-5-02 (P�vod 
a vývoj �lov�ka). 

5.2.6   D�jepis  



�VP ZV � KRUH, verze 2018 

__________________________________________________________________________________________ 

264 

5.1.6.1.2  Výchovné a vzd�lávací strategie 

Kompetence k u�ení 

U�itel 

• nabízí r�zné mo�nosti a zp�soby u�ení vzhledem ke znalosti schopností �ák� � práce 
s u�ebnicí, internetem, �asovou p�ímkou, vyu�ití názorných pom�cek, �innostní u�ení 

• klade d�raz na práci s textem, vyhledávání informací, �áci pracují nejen s u�ebnicí, ale 
i s encyklopediemi, dopl�kovou literaturou, internetem 

• dá prostor pro práci s t�mito informacemi � referáty, seminární práce, samostatná 
práce, práce ve skupinách 

• sna�í se vyu�ít co nejvíce �ákovu samostatnost a samostatnou práci, ale zárove�
umo��uje práci ve skupinách, ve kterých si vyzkou�í r�zné role 

• stanoví termíny pln�ní úkol� a vy�aduje jejich dodr�ování � seminární práce, referáty, 
dlouhodob�j�í práce skupiny i jednotlivce 

• umo��uje prezentovat výsledky práce �ák�, zhodnotit si práci navzájem �  informovat 
t�ídu o výsledku své práce, výstupy z dlouhodob�j�ích prací zpracovat písemn�, 
výsledky prezentovat ve �kolním rozhlase, ve výv�sce �koly, ve �kolních novinách 

• volí takové u�ební postupy, ze kterých je �ákovi z�ejmé, �e u�ení je celo�ivotní 
zále�itostí a úzce souvisí s ka�dodenním �ivotem  

• motivujeme k u�ení � vytvá�íme situace, v nich� má �ák radost z u�ení, dokazujeme 
mu, �e historie je spojena se sou�asností 

Kompetence k �e�ení problém�

U�itel 

• p�ipravuje vyu�ování tak, aby �áci byli nuceni hledat r�zná �e�ení, �e�ili netradi�ní 
problémové úlohy, vyjád�ili sv�j vlastní názor 

• umo��uje �ák�m sdílet zku�enosti -  pou�ení se z historie, vypráv�ní pam�tník�, 
historické dokumenty, vytvá�ení vlastního rodokmenu 

• povzbuzuje �áky p�i p�ekonávání potí�í, toleruje chybná rozhodnutí a diskutuje o nich 
s �áky, d�sledn� po�aduje dokon�ení práce 

• umo��uje �ák�m �e�it problémy samostatn� i v týmu � nabízí �ák�m k výb�ru r�zná 
�e�ení problému, toleruje chybná rozhodnutí a diskutuje o nich s �áky, vzájemné 
srovnávání historických událostí 

Kompetence komunikativní 

U�itel 

• umo��uje �ákovi vhodným zp�sobem vyjád�it jeho vlastní názor a dává mu p�íle�itost 
vhodným zp�sobem reagovat na názory jiných- besedy na dané téma, diskuse o 
historické události, vyu�ití knihy R. Fikejze � Vl. Vele�íka Kronika m�sta Svitavy 

• vede �áky k ú�elné argumentaci, d�sledn� dbá na spisovné a kultivované vyjad�ování 
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• nabízí �ák�m vyu�ívání informa�ní a komunika�ní technologie pro komunikaci 
s okolním sv�tem  - vyu�ití m�stské i �kolní knihovny, vlastních knih �ák�, internetu 

Kompetence sociální a personální 

U�itel 

• umo�ní �ák�m pracovat ve skupinách a klade d�raz na vytvo�ení pravidel práce 
v týmu a jejich respektování samotnými �áky 

• klade d�raz na prezentaci a zhodnocení práce skupiny � seznámení s výsledky práce, 
prezentace výstup� v tisku, �kolním rozhlase, výv�sce 

• uplat�uje individuální p�ístup k �ák�m, vytvá�í prostor k tomu, aby ka�dé dít� za�ilo 
pocit úsp�chu 

• p�átelským vztahem k �ák�m usm�r�uje jejich emoce 
• podporuje integraci �ák� se speciálními vzd�lávacími pot�ebami do kolektivu t�ídy 
• netoleruje projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu 

Kompetence ob�anské 

U�itel 

• podporuje u �ák� projevování pozitivních postoj� k um�leckým díl�m, k ochran�
kulturního d�dictví a ocen�ní na�ich tradic � náv�t�vy muzeí, exkurze do Prahy v 7. 
ro�níku, rozbory um�leckých d�l p�i probírání u�iva o jednotlivých kulturách, vyu�ívá 
osobních zá�itk� jednotlivých �ák�  

• poukazuje na d�sledky lhostejnosti v mezilidských vztazích � p�í�iny konflikt�
v d�jinách formou projekt� � architektura na�eho m�sta, na�i rodáci, historická 
Litomy�l, Poli�ka, pobyt na hrad� Svojanov vytvá�í vztah �ák� k místnímu regionu  

• diskutuje se �áky o vlivu médií a reklamy p�i utvá�ení vlastního názoru  
• u�í �áky správn� jednat v r�zných mimo�ádných �ivot ohro�ujících situacích 

Kompetence pracovní 

U�itel 

• umo�ní �ák�m seznámit se s r�znými typy práce = samostatná práce, skupinová práce, 
seminární práce, p�íprava prezentace pro spolu�áky, referát 

• zám�rn� m�ní pracovní podmínky (práce v u�ebn�, v muzeu, v terénu) a tím 
podporuje �ákovu adaptabilitu 

• podn�cuje �áky k hledání r�zných �e�ení problém� navozením historické situace a 
hledání mo�ností jejího �e�ení 

• vede �áky k tomu, aby pochopili, �e lidská �innost nemusí vést jen k zisku 
finan�nímu, ale i morálnímu, spole�enskému prosp�chu  

• podn�cuje �áky k ú�asti na sout��ích, mimo�kolních akcích, k práci nad rámec jeho 
povinností 

• k bli��ímu poznání �ivota p�edk� je seznamuje s výrobou jednoduchých nástroj� a 
zbraní � �áci si je sami vyráb�jí 
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5.2.6.1.3  O�ekávané výstupy oboru  (OVO) v RVP ZV 

PO�ÁTKY LIDSKÉ SPOLE�NOSTI 

O�ekávané výstupy 

Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení: 
�ák  
D-9-2-01p rozli�í základní rozdíly ve zp�sobu �ivota prav�kých a sou�asných lidí  
D-9-2-01p podle obrázk� popí�e prav�ká zví�ata, zp�sob jejich lovu, zbran�, p�edm�ty 

denní pot�eby a kultovní p�edm�ty  

�LOV�K V D�JINÁCH 
O�ekávané výstupy 

Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení: 
�ák  
D-9-1-01p chápe význam d�jin jako mo�nost pou�it se z minulosti  

PO�ÁTKY LIDSKÉ SPOLE�NOSTI 

O�ekávané výstupy 

�ák 
D-9-2-01 charakterizuje �ivot prav�kých sb�ra�� a lovc�, jejich materiální a duchovní 

kulturu 
D-9-2-02 objasní význam zem�d�lství, dobytká�ství a zpracování kov� pro lidskou 

spole�nost 
D-9-2-03 uvede p�íklady archeologických kultur na na�em území 

�LOV�K V D�JINÁCH 
O�ekávané výstupy 

�ák 
D-9-1-01 uvede konkrétní p�íklady d�le�itosti a pot�ebnosti d�jepisných poznatk�
D-9-1-02 uvede p�íklady zdroj� informací o minulosti; pojmenuje instituce, kde jsou tyto 

zdroje shroma��ovány 
D-9-1-03 orientuje se na �asové ose a v historické map�, �adí hlavní historické epochy v 

chronologickém sledu
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K�ES	ANSTVÍ A ST�EDOV�KÁ EVROPA 

O�ekávané výstupy 

�ák 
D-9-4-01 popí�e podstatnou zm�nu evropské situace, která nastala v d�sledku p�íchodu 

nových etnik, christianizace a vzniku stát�
D-9-4-02 porovná základní rysy západoevropské, byzantsko-slovanské a islámské 

kulturní oblasti 
D-9-4-03 objasní situaci Velkomoravské �í�e a vnit�ní vývoj �eského státu a postavení 

t�chto státních útvar� v evropských souvislostech 
D-9-4-04 vymezí úlohu k�es�anství a víry v �ivot� st�edov�kého �lov�ka, konflikty mezi 

sv�tskou a církevní mocí, vztah k�es�anství ke kací�ství a jiným v�roukám 
D-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých vrstev st�edov�ké spole�nosti, uvede p�íklady 

románské a gotické kultury 

NEJSTAR�Í CIVILIZACE. KO�ENY EVROPSKÉ KULTURY 

O�ekávané výstupy 

Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení: 
�ák  
D-9-3-01p uv�domuje si souvislosti mezi p�írodními podmínkami a vývojem starov�kých 

stát�  
D-9-3-03p, D-9-3-04p popí�e �ivot v dob� nejstar�ích civilizací  

NEJSTAR�Í CIVILIZACE. KO�ENY EVROPSKÉ KULTURY 

O�ekávané výstupy 

�ák 
D-9-3-01 rozpozná souvislost mezi p�írodními podmínkami a vznikem prvních velkých 

zem�d�lských civilizací 
D-9-3-02 uvede nejvýznamn�j�í typy památek, které se staly sou�ástí sv�tového 

kulturního d�dictví 
D-9-3-03 demonstruje na konkrétních p�íkladech p�ínos antické kultury a uvede 

osobnosti antiky d�le�ité pro evropskou civilizaci, zrod k�es�anství a 
souvislost s judaismem 

D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení spole�enských skupin v jednotlivých státech 
a vysv�tlí podstatu antické demokracie 
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OBJEVY A DOBÝVÁNÍ. PO�ÁTKY NOVÉ DOBY 

O�ekávané výstupy 

Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení: 
�ák  
D-9-5-03p popí�e d�sledky objevných cest a poznávání nových civilizací pro Evropu  
D-9-5-04p, D-9-5-05p uvede zásadní historické události v na�í zemi v daném období  
D-9-5-04p, D-9-5-05p pojmenuje nejvýrazn�j�í osobnosti �eských d�jin v novov�ku 

K�ES	ANSTVÍ A ST�EDOV�KÁ EVROPA 

O�ekávané výstupy 

Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení: 
�ák  
D-9-4-03p uvede první státní útvary na na�em území  
D-9-4-03p uvede základní informace z období po�átk� �eského státu  
D-9-4-04p popí�e úlohu a postavení církve ve st�edov�ké spole�nosti  
D-9-4-04p charakterizuje p�í�iny, pr�b�h a d�sledky husitského hnutí  
D-9-4-05p rozeznává období rozkv�tu �eského státu v dob� p�emyslovské a lucemburské  
D-9-4-05p uvede nejvýrazn�j�í osobnosti p�emyslovského a lucemburského státu  

OBJEVY A DOBÝVÁNÍ. PO�ÁTKY NOVÉ DOBY 

O�ekávané výstupy 

�ák 
D-9-5-01 vysv�tlí znovuobjevení antického ideálu �lov�ka, nové my�lenky �ádající 

reformu církve v�etn� reakce církve na tyto po�adavky 
D-9-5-02 vymezí význam husitské tradice pro �eský politický a kulturní �ivot 
D-9-5-03 popí�e a demonstruje pr�b�h zámo�ských objev�, jejich p�í�iny a d�sledky 
D-9-5-04 objasní postavení �eského státu v podmínkách Evropy rozd�lené do �ady 

mocenských a nábo�enských center a jeho postavení uvnit� habsburské 
monarchie 

D-9-5-05 objasní p�í�iny a d�sledky vzniku t�icetileté války a posoudí její d�sledky 
D-9-5-06 na p�íkladech evropských d�jin konkretizuje absolutismus, konstitu�ní 

monarchie, parlamentarismus 
D-9-5-07 rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních styl� a uvede jejich 

p�edstavitele a p�íklady významných kulturních památek 



�VP ZV � KRUH, verze 2018 

__________________________________________________________________________________________ 

269 

MODERNÍ DOBA 

O�ekávané výstupy 

�ák 
D-9-7-01 na p�íkladech demonstruje zneu�ití techniky ve sv�tových válkách a jeho 

d�sledky 
D-9-7-02 rozpozná klady a nedostatky demokratických systém�
D-9-7-03 charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, p�í�iny jejich nastolení v �ir�ích 

ekonomických a politických souvislostech a d�sledky jejich existence pro sv�t; 
rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a vypjatého nacionalismu 

D-9-7-04 na p�íkladech vylo�í antisemitismus, rasismus a jejich nep�ijatelnost z hlediska 
lidských práv 

D-9-7-05 zhodnotí postavení �eskoslovenska v evropských souvislostech a jeho vnit�ní 
sociální, politické, hospodá�ské a kulturní prost�edí 

MODERNIZACE SPOLE�NOSTI 

O�ekávané výstupy 

Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení: 
�ák  
D-9-6-03p uvede základní historické události v na�í zemi v 19. století  
D-9-6-03p vyjmenuje nejvýznamn�j�í osobnosti �eských d�jin 19. století  
D-9-6-04p rozli�uje rozdíly ve zp�sobu �ivota spole�nosti jednotlivých historických etap  

MODERNIZACE SPOLE�NOSTI 

O�ekávané výstupy 

�ák 
D-9-6-01 vysv�tlí podstatné ekonomické, sociální, politické a kulturní zm�ny ve 

vybraných zemích a u nás, které charakterizují modernizaci spole�nosti 
D-9-6-02 objasní souvislost mezi událostmi francouzské revoluce a napoleonských válek 

na jedné stran� a rozbitím starých spole�enských struktur v Evrop� na stran�
druhé 

D-9-6-03 porovná jednotlivé fáze utvá�ení novodobého �eského národa v souvislosti 
s národními hnutími vybraných evropských národ�

D-9-6-04 charakterizuje emancipa�ní úsilí významných sociálních skupin; uvede 
po�adavky formulované ve vybraných evropských revolucích 

D-9-6-05 na vybraných p�íkladech demonstruje základní politické proudy 
D-9-6-06 vysv�tlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnom�rnosti vývoje 

jednotlivých �ástí Evropy a sv�ta v�etn� d�sledk�, ke kterým tato 
nerovnom�rnost vedla; charakterizuje soupe�ení mezi velmocemi a vymezí 
význam kolonií
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5.2.6.2   Vzd�lávací obsah vyu�ovacího p�edm�tu 

ROZD�LENÝ A INTEGRUJÍCÍ SE SV�T (�áste�ná realizace v p�edm�tu zem�pis) 

O�ekávané výstupy 

�ák 
D-9-8-01 vysv�tlí p�í�iny a d�sledky vzniku bipolárního sv�ta; uvede p�íklady st�etávání 

obou blok�
D-9-8-02 vysv�tlí a na p�íkladech dolo�í mocenské a politické d�vody euroatlantické 

hospodá�ské a vojenské spolupráce 
D-9-8-03 posoudí postavení rozvojových zemí (p�esun do zem�pisu) 

D-9-8-04 proká�e základní orientaci v problémech sou�asného sv�ta (p�esun do 

zem�pisu)

MODERNÍ DOBA 

O�ekávané výstupy 

Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení: 
�ák  
D-9-7-01p, D-9-7-03p, D-9-7-04p uvede p�í�iny a politické, sociální a kulturní d�sledky 
1. sv�tové války  
D-9-7-01p, D-9-7-05p uvede základní informace o vzniku samostatné �eskoslovenské 
republiky  

ROZD�LENÝ A INTEGRUJÍCÍ SE SV�T (�áste�ná realizace v p�edm�tu zem�pis) 

O�ekávané výstupy 

Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení: 
�ák  
D-9-8-01p, D-9-8-02p popí�e pr�b�h a d�sledky 2. sv�tové války a politický a 
hospodá�ský vývoj v povále�né Evrop�  
D-9-8-04p chápe význam událostí v roce 1989 a vít�zství demokracie v na�í vlasti  
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PØEDMÌT: D�JEPIS    ROÈNÍK: 6. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

 

�ák 

· chápe význam dìjin pro jedince i souèasnou 
spoleènost, doká�e uvést konkrétní pøíklady dùle�itosti 
a potøebnosti historických znalostí a dovedností 

· zaznamenává správnì èasový údaj na èasovou pøímku, 
umí s ní pracovat 

· orientuje se v dìjepisné mapì  
· umí vyhledávat informace z rùzných zdrojù 

· podle metodických pokynù umí pracovat s rùznými 
typy textù a záznamù, obrazových materiálù, pøemý�lí 
o nich a dovede je vyu�ít 

· zná hlavní poslání archivù, muzeí, knihoven, úkol 
archeologù 

 

 

 

· objasní dvì varianty vzniku èlovìka � stvoøení podle 
bible a Darwinova vývojová teorie 

· orientuje se v základních vývojových stupních 
fylogeneze èlovìka 

· charakterizuje �ivot pravìkých sbìraèù, lovcù a 
zemìdìlcù 

· popí�e zpùsob lovu, pravìké zbranì a nástroje 

· rozezná výrobky nejstar�ích lidí 
· popí�e zpùsob �ivota v rodové spoleènosti 
· objasní, proè vzniklo nábo�enství  
 

 

· vysvìtlí, které kovy zaèal èlovìk pou�ívat nejdøíve 
a proè 

· objasní význam zpracování kovù 

· uvede nejvýznamnìj�í archeologická nalezi�tì ve svìtì 
i u nás 

Úvod do d$jepisu 

- Význam zkoumání lidských dìjin pro jedince 
a spoleènost 

 

 

 

- Historický èas a prostor, mìøení èasu 

 

- Získávání informací o dìjinách (historické prameny, 

instituce shroma�ïující historické prameny, 

archeologie) 

 

 

 

Prav�k 

- Pùvod a vývoj èlovìka (teorie vzniku èlovìka, 
vývojové stupnì fylogeneze èlovìka)  

 

 

Doba kamenná 

- Zpùsob �ivota lidí v dobì kamenné 

- Poèátky zemìdìlství a chovu dobytka 

- Vznik nábo�enství 
 

Doba bronzová  
- První kovy, rozvoj øemesel a obchodu 

 

Doba �elezná  
- Nové kovy, zdokonalení øemeslné výroby 

- Støední Evropa a na�e území v pravìku 

 

OVO: 

D-9-1-01 

D-9-1-02 

D-9-1-03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

P-9-5-02 

 

 

 

OVO: 

D-9-2-01 

D-9-2-02 

D-9-2-03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EV - Lidské aktivity a 
problémy �ivotního 
prostøedí 
MuV - Lidské vztahy 

 

 

 

 

EV - Lidské aktivity a 
problémy �ivotního 
prostøedí 
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PØEDMÌT: D�JEPIS    ROÈNÍK: 6. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

 

�ák: 
 

· pochopí souvislosti mezi pøírodními podmínkami 
a vznikem prvních státù 

· uvede rùzné formy vlády a postavení spoleèenských 
skupin v nejstar�ích státech 

· uvede pøíklady, co pøinesly starovìké státy svìtu 

· urèí, kterým dne�ním státùm nále�í uvedené oblasti 
· popí�e zpùsob �ivota ve starovìkém státì 

 

 

· dovede vysvìtlit spojitost pøírodních podmínek se 
vznikem øeckých státù 

· rozli�í mýty od historické skuteènosti 
· vysvìtlí pojmy spojené s dìjinami Øecka 

· zdùvodní pøíèiny kolonizace a obchodu 

· rozli�í zpùsob �ivota ve Spartì a v Aténách 

· vysvìtlí pojem demokracie 

· objasní pøíèiny vzniku a zhodnotí výsledky øecko-

perských válek a tzv. peloponéské války 

· vysvìtlí úlohu Alexandra Makedonského 

· uvede významné øecké památky 

· dolo�í pøíklady vlivu øecké vzdìlanosti, vìdy a umìní 
na dal�í vývoj lidstva 

 

 

· pøevypráví povìst o zalo�ení Øíma 

· objasní, jak byl øízen mìstský stát 
· popí�e, jak se z Øíma stalo impérium 

· rozli�í pojmy království, císaøství a republika 

· pøiblí�í �ivot v Øímì 

· pochopí, jak se zrodilo køes�anství 

Nejstar�í starov�ké civilizace 

- Pøední východ, Mezopotámie  
- Starovìký Egypt 
- Starovìká Èína  

- Starovìká Indie 

- Kulturní odkaz  
 

 

Starov�ké �ecko 

- Pøíchod prvních øeckých kmenù 

- Minojská a mykénská kultura 

- Homérské období 
- Øecké mìstské státy 

- Zakládání nových osad, øecká kolonizace 

- Sparta a Atény 

- Aténský stát za Solóna, za Perikla 

- Øecko-perské války 

- Peloponéská válka 

- Alexandr Veliký, Makedonie 

- Øecká kultura a vzdìlanost 
 

 

 

 

Starov�ký �ím 

- Øím v období království, Etruskové 

- Øím v období republiky 

- Øím v období císaøství 
- Zápas Øíma o vládu nad Støedozemním moøem 

- Vznik køes�anství  
- Rozpad øí�e a zánik øí�e západoøímské 

 

OVO: 

D-9-3-01 

D-9-3-02 

D-9-3-03 

D-9-3-04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EV - Lidské aktivity a 
problémy �ivotního 
prostøedí 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MuV - Lidské vztahy 
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PØEDMÌT: D�JEPIS    ROÈNÍK: 6. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

 

�ák: 
· chápe pøíèiny rozdílné úrovnì vývoje spoleènosti 

na na�em území ve srovnání s antickou civilizací 
· uvede kulturní a vìdecké oblasti, které ovlivnily 

evropskou vzdìlanost 
 

 

 

- Støední Evropa a její styky s antickým Støedomoøím 

- Øímská kultura a vzdìlanost 
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PØEDMÌT: D�JEPIS    ROÈNÍK: 7. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

 

�ák 

· rozli�í pojmy: pravìk, starovìk a støedovìk 

· popí�e vznik nových státù 

· objasní úlohu Karla Velikého 

· uvede význam Byzantské øí�e pro Slovany 

· rozli�í základní pojmy islámu, uvede pøíklady arabské 
kultury a vzdìlanosti v raném støedovìku 

· vymezí úlohu církve a víry v �ivotì støedovìkého 
èlovìka 

 

 

 

· objasní nutnost sjednocení slovanských kmenù pro 
vlastní obranu  

· charakterizuje vývoj Velkomoravské øí�e 

· dolo�í dùle�itost cyrilometodìjské mise 

· objasní poèátky dìjin èeského státu 

· popí�e spoleèenský a hospodáøský �ivot v èeském státì 
v období raného støedovìku 

· uvede pøíklady a charakteristické znaky románských 
památek 

 

 

· rozdìlí Slovany do skupin 

· sestaví èasovou posloupnost vzniku státù v Evropì 

· popí�e organizaci svìtské a církevní mocí 
 

 

 

 

Raný st"edov$k 

- Nový etnický obraz Evropy 

- Franská øí�e 

- Byzantská øí�e 

- Arabský svìt 
- Køes�anství 

 

 

 

První státní útvary na na�em území 

- Sámova øí�e 

- Velká Morava 

- Èeský stát v dobì kní�ecí 
- Románská kultura 

 

 

 

 

 

Formování prvních státních celk# v Evrop$ 

- Státy ji�ních a východních Slovanù 

- Vznik støedovìkých státù v západní Evropì                                            

- Boj mezi mocí svìtskou a církevní 
- Køí�ové výpravy 

 

OVO: 

D-9-4-01 

D-9-4-02 

D-9-4-03 

D-9-4-04 

D-9-4-05 

 

 

MuV - Lidské vztahy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MuV - Lidské vztahy 

 

VDO - Obèan, obèanská 
spoleènost, stát 
 

 

 

 

 

 

 

EV - Lidské aktivity a 

problémy �ivotního 
prostøedí 
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PØEDMÌT: D�JEPIS    ROÈNÍK: 7. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

�ák: 
 

· vysvìtlí zmìny v zemìdìlské výrobì, popí�e �ivot 
ve støedovìkém mìstì, uvede názvy a pøíklady 
støedovìkých øemesel 

· seznámí se s dìjinami regionu 

· charakterizuje postavení jednotlivých vrstev 
støedovìké spoleènosti 

· objasní význam èeského státu jako dùle�itého èinitele 
v dobì vrcholného støedovìku 

· jmenuje základní a nejvýznamnìj�í prvky gotické 
kultury a nejvýznamnìj�í èeské a evropské památky 
tohoto období 

· posoudí schopnosti Karla IV. a význam jeho vlády, 
uvede pøíklady jeho péèe o vzdìlanost, kulturu a stát 

· popí�e �ivot spoleènosti, zhodnotí úlohu osobnosti 
Jana Husa 

· charakterizuje období husitství a pochopí význam 

husitských tradic pro èeský politický a kulturní �ivot 
 

 

 

· zhodnotí vládu Jiøího z Podìbrad 

· srovnává zmìny ve vnitøní situaci, nábo�enských 
pomìrech a mezinárodním postavení èeského státu 
v kontextu s celoevropskou hospodáøskou, politickou 
a kulturní situací 

 

Vrcholný st"edov�k 

- Rozvoj øemesel a obchodu, vznik mìst a jejich 
význam 

- Svitavy � støedovìké mìsto 

- Èeský stát za posledních Pøemyslovcù 

- Gotická kultura 

- Lucemburkové 

- Kritika pomìrù v církvi  
- Husitství v Èechách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdní st"edov�k 

- Doba podìbradská, jednota bratrská 

- Jagellonský stát 
- Cesta ke vzniku støedoevropského soustátí 

 

 

OVO: 

D-9-4-05 

D-9-5-02 

D-9-5-07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

D-9-5-04 

D-9-5-07 

 

 

 

MuV - Lidské vztahy 

EV - Lidské aktivity a 
problémy �ivotního 
prostøedí 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MuV - Lidské vztahy 
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PØEDMÌT: D�JEPIS    ROÈNÍK: 7. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

 

�ák: 
 

· popí�e a demonstruje pøíèiny, význam objevných 
plaveb a dùsledky pronikání evropských civilizací 
do nových oblastí pro tyto oblasti i pro Evropu 

· sestaví pøehled hlavních reformátorù a míst jejich 
pùsobení, vystihne jejich hlavní my�lenky 

· chápe postavení èeských zemí v rámci habsburské 
monarchie 

· vysvìtlí pøíèiny znovuobjevení antického ideálu 
èlovìka, rozpozná základní prvky renesanèní kultury 

· jmenuje nejvýznamnìj�í èeské a evropské památky 
a pøedstavitele tohoto období, charakterizuje �ivotní 
styl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raný novov�k 

- Objevné cesty a jejich spoleèenské dùsledky 

- Nábo�enská reformace 

- Poèátky absolutistických monarchii 
- Renesance a humanismus 

 

 

OVO: 

D-9-5-01 

D-9-5-03 

D-9-5-04 

D-9-5-07 

 

 

 

 

 

EV - Lidské aktivity a 
problémy �ivotního 
prostøedí 
 

MuV - Lidské vztahy 
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PØEDMÌT: D�JEPIS    ROÈNÍK: 8. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

 

�ák 

· vysvìtlí úlohu èeských stavù, popí�e prùbìh 
stavovského povstání 

· v základních etapách popí�e prùbìh tøicetileté války 
a na pøíkladech demonstruje dùsledky války pro 
obyvatelstvo Evropy 

· uvede podstatu prùmyslové revoluce, objasní základní 
pojmy, zdùvodní vznik prùmyslové spoleènosti 

· vysvìtlí pojem absolutistická a konstituèní monarchie 
vysvìtlí podstatu revoluce v Anglii 

· vysvìtlí pojmy vztahující se k absolutismu v Evropì, 
sestaví pøehled absolutistických státù a provede jejich 
srovnání 

· rozpozná znaky baroka, uvede pøedstavitele 
a významné památky u nás 

· pochopí význam osvícenství a reforem pro významné 
zmìny pro �ivot èlovìka 

· charakterizuje postavení èeských zemí v habsburské 
monarchii 

· uvede hlavní pøedstavitele osvícenství v habsburské 
monarchii a jejich reformy 

· na pøíkladech demonstruje rozdílné tempo 

modernizace a prohloubení nerovnomìrnosti vývoje 
jednotlivých èástí Evropy a svìta vèetnì dùsledkù, 
ke kterým tato nerovnomìrnost vedla 

· osvìtlí pøíèiny, prùbìh a výsledky francouzské 
revoluce 

· objasní souvislosti mezi anglickou a francouzskou 
revolucí na jedné stranì a rozbitím starých 
spoleèenských struktur v Evropì na stranì druhé 

· chápe pojmy svoboda, obèanská práva, práva èlovìka, 
národ, hledá paralely mezi minulými a souèasnými 
událostmi 

 

Raný novov�k 

- Èeský stát v pøedbìlohorských pomìrech 

- Tøicetiletá válka 

 

Po!átky novov�ku v Evrop� 

- Zrod moderní doby, pøechod k prùmyslové 
spoleènosti 

- Anglická revoluce 

- Francie v dobì Ludvíka XIV. 
- Absolutismus v Rusku 

- Vznik a vývoj pruského státu 

- Baroko 

- Osvícenství 
 

 

- Habsburská monarchie po tøicetileté válce 

- Marie Terezie a Josef II. 

 

- Vznik USA  

 

 

 

- Revoluce ve Francii 

- Napoleonské války, Vídeòský kongres 

- Roz�íøení prùmyslové revoluce, rozvoj vìdeckého 
poznání, spoleèenské zmìny 

- Revoluèní a národnì osvobozenecké hnutí v Evropì 

 

OVO: 

D-9-5-05 

D-9-5-07 

 

 

 

 

OVO: 

D-9-5-06 

D-9-6-01 

D-9-6-02 

D-9-6-03 

D-9-6-04 

D-9-6-05 

D-9-6-06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VDO - Obèan, obèanská 
spoleènost a stát 
VDO - Principy 

demokracie jako formy 

vlády a zpùsobu 
rozhodování 
VDO - Formy 

participace obèanù na 
politickém �ivotì 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV- Hodnoty, postoje, 

praktická etika  
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PØEDMÌT: D�JEPIS    ROÈNÍK: 8. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

 

�ák: 
· rozpozná hlavní znaky klasicismu a romantismu, 

uvede hlavní pøedstavitele 

· stanoví pøedpoklady, úkoly a cíle národního obrození, 
posoudí úlohu buditelù 

· rozli�í politické programy, cíle a výsledky roku 1848 
v jednotlivých zemích 

· charakterizuje politický, hospodáøský a kulturní vývoj 
v na�ich zemích a v Evropì v 50. a 60. letech 19. 

století 
· seznámí se dìjinami regionu 

· stanoví pøíèiny, popí�e prùbìh a urèí dùsledky 
obèanské války v USA pro jejich dal�í vývoj 

· chápe vliv rozvoje prùmyslu na zmìny ve spoleènosti, 
na modernizaci spoleènosti 

· charakterizuje významné sociální skupiny, na 
vybraných pøíkladech demonstruje základní politické 
proudy 

· charakterizuje postavení èeských zemí v habsburské 
monarchii ve 2. polovinì 19. století a na pøelomu 19. a 
20. století 

· objasòuje základní rysy èeské politiky 

· jmenuje nejvýznamnìj�í osobnosti tohoto období 
· popisuje èeskou kulturu a vzdìlanost konce 19. století 
· analyzuje vztahy Èechù a Nìmcù /Svitavy/ 
 

 

· uvede vztahy mezi velmocemi, rozpory a lokální støety 

 

 

 

 

- Klasicismus a romantismus 

- Národní obrození  
- Revoluce 1848 � 1849 

- Sjednocení Itálie a Nìmecka 

 

 

 

 

 

- Vznik a rozvoj prùmyslu ve Svitavách 

- Obèanská válka v USA 

- Vznik Rakousko � Uherska  

- Vývoj v èeských zemích v padesátých a �edesátých 
letech 19. století 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderní doba 

- Kolonialismus a imperialismus  

- Vývoj ve svìtì a v Èeských zemích na pøelomu 19. 
a 20. století  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

D-9-6-06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



�VP ZV � KRUH, verze 2018 

 

279 

 

 

PØEDMÌT: D�JEPIS    ROÈNÍK: 9. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

 

�ák: 
· charakterizuje pøíèiny, prùbìh a dùsledky 1. svìtové 

války 

· objasní vznik komunismu, pøíèiny jeho nastolení 
v Rusku a dùsledky jeho existence pro svìt 

· vysvìtlí boj o samostatnost, uvede formy odboje 

a hlavní pøedstavitele,  
· vysvìtlí okolnosti vzniku samostatného 

Èeskoslovenska a dal�ích nástupnických státù 
Rakousko � Uherska 

· zhodnotí vnitøní a zahranièní situaci ÈSR, uvede 
pøíklady národnostních, ekonomických a politických 
problémù v novém státì, vysvìtlí úlohu vìdy a kultury 
v samostatném státì 

· chápe symboliku na�eho státu a zná pravidla jejího 
pou�ívání 

· objasní roli nejdùle�itìj�ích státních orgánù 

· vylo�í význam demokratických voleb 

· zhodnotí postavení ÈSR v rámci Evropy, její vnitøní 
sociální, politické a hospodáøské problémy 

· uvede projevy, snahy o øe�ení a dùsledky krize 

· vysvìtlí pojem totalitní re�im, jmenuje pøíklady. 
Charakterizuje fa�ismus, objasní vznik a cíle 
fa�istického hnutí, pochopí pojmy: nacionalismus, 
rasismus, antisemitismus 

· posoudí na�e spojenecké smlouvy 

· objasní okolnosti vedoucí k Mnichovu a postoje 

jednotlivých zúèastnìných státù 

· seznámí se s dìjinami regionu 

 

 

Moderní doba 

- 1. svìtová válka a její dùsledky 

- Nové uspoøádání Evropy, úloha USA ve svìtì 

- Rusko ve 20. století- poslední Romanovci, ruská 
revoluce, vznik a vývoj Sovìtského svazu 

 

 

- Vznik samostatné ÈSR, hospodáøsko- politický 
a kulturní vývoj, sociální a národnostní problémy 
do 30. let 20. století  

- Mezinárodní vývoj ve dvacátých a tøicátých letech 

20. století 
 

 

 

 

 

 

 

 

- Rozklad svìtového hospodáøství /1930 -1933/ 

- Totalitní re�imy a obrana demokracie  

- Fa�ismus v Itálii 
- Nacismus v Nìmecku 

- Zápas o Èeskoslovensko /1937-1938/, rozbití 
Èeskoslovenska 

- Svitavy - vznik samostatné republiky, vztahy Èechù 
a Nìmcù 

 

 

 

OVO: 

D-9-6-06 

D-9-7-01 

D-9-7-02 

D-9-7-03 

D-9-7-04 

D-9-7-05 

D-9-8-01 

 

GV- Jsme Evropané 

MeV- Interpretace 

vztahu mediálních 
sdìlení a reality  
MeV- Kritické ètení 
a vnímání mediálních 
sdìlení  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MeV- Interpretace 

vztahu mediálních 
sdìlení a reality  
MeV- Kritické ètení 
a vnímání mediálních 
sdìlení  
 

 

 

 

 



�VP ZV � KRUH, verze 2018 

 

280 

 

 

PØEDMÌT: D�JEPIS    ROÈNÍK: 9. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

 

�ák: 
· charakterizuje pøíèiny, prùbìh a dùsledky 2. svìtové 

války, porovná vývoj s vývojem událostí 1. svìtové 
války  

· urèí sled hlavních událostí, hlavní etapy, rozhodující 
bitvy, postup spojencù, zhodnotí výsledky a dùsledky 
2. svìtové války 

· popí�e �ivot za Protektorátu 

· uvede pøíklady projevù odporu, organizování odboje 
vnitøního i zahranièního, jeho hrdiny 

· objasní situaci v pováleèném Èeskoslovensku ve v�ech 
oblastech od hospodáøství, pøes politiku a� po kulturu 

 

· vysvìtlí pøíèiny a dùsledky bipolárního svìta, uvede 
pøíklady støetu supervelmocí  

· vysvìtlí pojem studená válka, uvede pøíklady 

· pojmenuje jevy v Èeskoslovensku v letech 1945-1948, 

které vedly k únorovému pøevratu 

· posoudí závislost ÈSR na vlivu SSSR 

 

· na pøíkladech dolo�í krizové projevy ve státech 
východního bloku 

· definuje pøíèiny krize sovìtského impéria a objasní 
snahu o zmìnu systému 

· zdokumentuje vnitøní situaci v Èeskoslovensku v roce 

1968 a vysvìtlí rozdíl mezi demokratickým 

a totalitním systémem 

· pojmenuje pøíèiny, prùbìh a dùsledky sametové 
revoluce v Èeskoslovensku, objasní spojitost èeského 
a slovenského národa v historii i dùvody rozdìlení 
v roce 1993 

· Uvede pøíèiny a dùsledky rozpadu koloniálního 
systému 

 

- 2. svìtová válka (pøíèiny, prùbìh, výsledky) 
- Holokaust 

 

 

 

 

- Protektorát Èechy a Morava, domácí a zahranièní 
odboj 

- Porá�ka fa�ismu, pováleèné uspoøádání svìta, 
obnovení ÈSR 

- Svitavy v kvìtnu 1945 

- Odsun Nìmcù  
- Studená válka 

 

- Vytvoøení totalitního re�imu v ÈSR,  

- Vývoj ÈSR do roku 1989 -Únorový pøevrat, 
politické procesy 50. let,  

- Vývoj ÈSR v 60. letech, okupace vojsky Var�avské 
smlouvy, normalizace 

- Rozklad totalitního re�imu v Èeskoslovensku 
a rozdìlení republiky 

- Zemì východního bloku ve srovnání se západem, 

krize vládnoucích systémù 

 

 

 

 

 

 

 

- Rozpad koloniálního systému, mimoevropský svìt 

  

GV - Jsme Evropané 

OSV- Hodnoty, postoje, 

praktická etika  
MuV- Etnický pùvod  
MeV- Interpretace 

vztahu mediálních 
sdìlení a reality  
MeV- Kritické ètení 
a vnímání mediálních 
sdìlení  
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PØEDMÌT: D�JEPIS    ROÈNÍK: 9. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

 

�ák: 
· proká�e základní orientaci v problémech dne�ního 

svìta 

· zhodnotí význam zaèlenìní Èeské republiky 
do integraèního procesu a chápe význam zachování 
národních tradic v evropském kontextu 

· sleduje tisk, vyhledává informace, sestaví pøehled 
nejvýznamnìj�ích objevù, výtvorù, vynálezù, dìl 
a jejich autorù 

Nejnov�j�í d�jiny 

- Technika, vìda a kultura ve 20. století 
- Problémy souèasnosti, evropská integrace, 

globalizace 

 

OVO: 

D-9-7-04 

D-9-7-05 

D-9-8-01 

D-9-8-02 

 

 

MuV- Lidské vztahy 

MeV- Interpretace 

vztahu mediálních 
sdìlení a reality  
MeV- Kritické ètení 
a vnímání mediálních 
sdìlení  
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Vzd�lávací oblast: �lov�k a spole�nost 
Vzd�lávací obor: Výchova k ob�anství 

5.2.7.1  Charakteristika vyu�ovacího p�edm�tu 

5.2.7.1.1  Obsahové, �asové a organiza�ní vymezení 

Vyu�ovací obsah p�edm�tu ob�anská výchova se zam��uje na vytvá�ení kvalit, které 
souvisejí s orientací �ák� v sociální realit� a s jejich za�le�ováním do r�zných spole�enských 
vztah� a vazeb. Otevírá cestu k realistickému sebepoznání a poznávání osobností druhých 
lidí, k pochopení vlastního jednání i jednání druhých lidí v kontextu r�zných �ivotních situací. 
Integruje poznatky, dovednosti a zku�enosti z výuky, podn�ty hloub�ji objas�uje, zd�vod�uje, 
roz�i�uje. Utvá�í a rozvíjí �áka k odpov�dnému jednání, vede �áky k odpov�dnosti za vlastní 
�ivot. D�le�ité je, aby byli �áci vedeni k pocitu odpov�dnosti za své rozhodování a kvalitu 
své práce. �ák by se m�l nau�it nést d�sledky za své chování a jednání. 

�ák v p�edm�tu získává orientaci v aktuálním d�ní v �R, EU a ve sv�t�, vztah 
k rozvíjení zájmu o ve�ejné zále�itosti. U�í se rozpoznávat názory a postoje ohro�ující lidskou 
d�stojnost nebo odporující základním princip�m demokratického sou�ití, ke zvy�ování 
odolnosti v��i my�lenkové manipulaci. Je veden k uplat�ování vhodných prost�edk�
komunikace k vyjad�ování vlastních my�lenek, cit�, názor� a postoj�, k zaujímání a 
obhajování vlastních postoj� a k p�im��enému obhajování svých práv.         

Vyu�ovací p�edm�t má �asovou dotaci 1 hodinu týdn� v 7., 8. a 9. ro�níku. Výuka 
probíhá ve t�ídách, n�kdy v u�ebn� informatiky, pracujeme také v terénu p�i realizaci r�zných 
výukových témat. 
Tímto p�edm�tem prolínají tato pr��ezová témata: Výchova demokratického ob�ana, 
Multikulturní výchova, Environmentální výchova, Výchova k my�lení v evropských a 
globálních souvislostech,  Osobnostní a sociální výchova. 

Do p�edm�tu zem�pis bylo p�esunuto �áste�n� napln�ní t�chto: výstupy �. VO-9-5-02 
a� VO-9-5-06, viz tabulky s OVO ní�e). 

  Do p�edm�tu Sv�t práce bylo p�esunuto �áste�n� napln�ní t�chto OVO: výstupy �. 
VO-9-3-01 a� 08,  VO-9-4-07, VO-9-4-08. 

P�edm�t ob�anská výchova p�ebírá následující výstupy: �SP-9-8-02, �SP-9-8-04. 

5.2.7   Ob�anská výchova 
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5.1.7.1.2  Výchovné a vzd�lávací strategie 

Kompetence komunikativní 

U�itel 
• vede �áky k p�im��ené mezilidské komunikaci v rámci t�ídy, �koly a spole�enských 

styk�. 
• podporuje vyjad�ování vlastních názor�, respektování práv a názor� druhých, kritické 

vnímání a hodnocení ve�ejných zále�itostí 
• �e�í s �áky rozmanité �ivotní situace v souladu s vlastním sv�domím a diskutuje o 

nich. 
• u�itel vyu�ívá vyu�ovacích hodin k individuálnímu projevu �ák�: besedy, akce, 

výstavy a sout��e mimo rámec �koly. 
• vede �áky k posuzování a srovnávání spole�enských jev� ve vlastní zemi s obdobnými 
�i odli�nými jevy v evropském a celosv�tovém m��ítku. K tomu vyu�ívá pravidelných 
aktualit, práci s internetem a tiskem.  

• u�itel vybízí �áky k prezentaci názor� na dané téma.  
• diskutuje se �áky o vlivu médií a reklamy, porovnávají úrove� r�zných tiskovin a 

zpráv, které se v nich objevují. 

Kompetence k u�ení 

U�itel 
• umo��uje �ák�m orientaci v rozmanitých situacích osobního, citového, rodinného, 

pracovního a ob�anského �ivota. Uvádí základní �ivotní hodnoty, které jim budou 
oporou p�i �e�ení �ivotních situací a p�i utvá�ení vztah� k druhým lidem a ke 
spole�enstvím, v nich� budou pro�ívat dosp�lost.  

• vytvá�í podmínky pro získání informací z r�zných zdroj�: u�ebnice, internet, 
tiskoviny, p�edná�ky, náv�t�vy regionálních akcí. �áci tak vyu�ívají regionálních 
zdroj�, rozli�ují a srovnávají s jinými regiony. 

• vysv�tluje význam dodr�ování spole�enských norem, uvádí, ve kterých oblastech 
spole�enského �ivota se uplat�ují, dokládá p�íklady. 

• nabízí r�zné mo�nosti a zp�soby u�ení vzhledem ke znalostem a schopnostem �ák�. 
Za�azuje takové metody, aby �áci pracovali co nejvíce samostatn� /kombinace 
informací, vzájemná komunikace/. 

Kompetence k �e�ení problému 

U�itel 
• nabízí mo�nosti ú�astnit se problémových situací samostatn� i ve skupin�
• napomáhá utvá�et p�edstavu o lokálních i globálních problémech sou�asné spole�nosti 

a o zp�sobech jejich �e�ení na národní i mezinárodní úrovni 
• vytvá�í podmínky pro praktické ov��ení správnosti �e�ení problému  
• vede �áky k osobní odpov�dnosti za jejich práci a chování 
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Kompetence sociální a personální 

U�itel 
• dbá, aby si �áci stanovili takový rozsah práce a jeho prezentace, na které jim sta�í 

jejich znalosti a schopnosti 
• umo��uje práci individuální i ve skupinách, vytvá�í podmínky pro st�ídání rolí ve 

skupinách.  
• up�es�uje pravidla mezilidských vztah�, jejich projevy a druhy, dorozumívání mezi 

lidmi, zásady efektivní mezilidské komunikace, asertivit. 
• umo��uje �ák�m pochopit význam lidské spolupráce, její podmínky, vst�ícné zp�soby 

komunikace ve ve�ejném, pracovním a soukromém �ivot� �lov�ka  
• uvádí p�íklady vztah� ve spole�nosti: autorita, svoboda, soukromí�. 
• seznamuje s lidskými právy univerzálními i specifickými. Konkretizuje úpravu 

lidských práv v dokumentech a uvádí podmínky pé�e o lidská práva. 

Kompetence ob�anské 

U�itel 
• objas�uje �ák�m vývojové etapy �lov�ka a jeho prom�ny. Vyzdvihuje kladné osobní 

vlastnosti a schopnosti, poukazuje na osobní nedostatky �lov�ka a zp�soby jejich 
p�ekonávání. Poukazuje na d�sledky lhostejnosti v mezilidských vztazích.  

• vede �áky k udr�ování po�ádku jejich okolí a ke sv�domitému pln�ní povinností.  
• vybízí �áky k otev�enosti, k up�ímnosti, aby se nebáli zeptat a nestyd�li se za svoje 

p�ípadné chyby, aby tolerovali postupy jiných a získali k sob� vzájemnou úctu a 
respekt k individualit� ka�dého z nich. 

• respektuje v�kové, intelektové, sociální a etnické zvlá�tnosti �áka. 

Kompetence pracovní 

U�itel 
• seznamuje �áky s r�znými pracovními postupy 
• �áky motivuje za�azováním exkurzí, besed, p�edná�ek, akcí po�ádaných m�stem 
• vede �áka k zodpov�dnosti za svá rozhodnutí, navozuje takové situace, které nutí �áka 

se rozhodovat.   
• vede �áky k tomu, aby pochopili, �e lidská �innost nemusí vést jen k zisku 

finan�nímu, ale i morálnímu, ekologickému, ke spole�enskému prosp�chu. 
• rozvíjí u �ák� smysl pro povinnost vy�adováním p�ípravy na výuku
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5.2.7.1.3  O�ekávané výstupy oboru  (OVO) v RVP ZV 

�LOV�K VE SPOLE�NOSTI 

O�ekávané výstupy 

�ák 
VO-9-1-01 objasní ú�el d�le�itých symbol� na�eho státu a zp�soby jejich pou�ívání 
VO-9-1-02 rozli�uje projevy vlastenectví od projev� nacionalismu 
VO-9-1-03 zd�vodní nep�ijatelnost vandalského chování a aktivn� proti n�mu vystupuje 
VO-9-1-04 zhodnotí nabídku kulturních institucí a cílen� z ní vybírá akce, které ho 

zajímají (p�esun do Osobnostní a sociální výchovy) 

VO-9-1-05 kriticky p�istupuje k mediálním informacím, vyjád�í sv�j postoj k p�sobení 

propagandy a reklamy na ve�ejné mín�ní a chování lidí (p�esun do 

Osobnostní a sociální výchovy) 

VO-9-1-06 zhodnotí a na p�íkladech dolo�í význam vzájemné solidarity mezi lidmi, 

vyjád�í své mo�nosti, jak m��e v p�ípad� pot�eby pomáhat lidem v nouzi a jak 

pomoci v situacích ohro�ení a obrany státu (p�esun do Osobnostní a sociální 

výchovy) 

VO-9-1-07 uplat�uje vhodné zp�soby chování a komunikace v r�zných �ivotních 
situacích, p�ípadné neshody �i konflikty s druhými lidmi �e�í nenásilným 
zp�sobem 

VO-9-1-08 objasní pot�ebu tolerance ve spole�nosti, respektuje kulturní zvlá�tnosti i 

odli�né názory, zájmy, zp�soby chování a my�lení lidí, zaujímá tolerantní 

postoje k men�inám (p�esun do Osobnostní a sociální výchovy) 

VO-9-1-09 rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v 

chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti v�em projev�m lidské 

nesná�enlivosti (p�esun do Osobnostní a sociální výchovy) 

VO-9-1-010 posoudí a na p�íkladech dolo�í p�ínos spolupráce lidí p�i �e�ení konkrétních 

úkol� a dosahování n�kterých cíl� v rodin�, ve �kole, v obci (p�esun do 

Osobnostní a sociální výchovy)
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�LOV�K VE SPOLE�NOSTI 

O�ekávané výstupy 

Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení: 
�ák  

VO-9-1-03p p�istupuje kriticky k projev�m vandalismu  
VO-9-1-06p v modelové situaci uplatní dovednosti pot�ebné k ochran� osob za 

mimo�ádných událostí  
VO-9-1-07p respektuje mravní principy a pravidla spole�enského sou�ití  
VO-9-1-07p uplat�uje vhodné zp�soby chování a komunikace v r�zných �ivotních 

situacích a rozli�uje projevy nep�im��eného chování a poru�ování 
spole�enských norem  

VO-9-1-08p rozpoznává hodnoty p�átelství a vztah� mezi lidmi a je ohleduplný ke starým, 
nemocným a posti�eným spoluob�an�m  

VO-9-1-09p je seznámen s nebezpe�ím rasismu a xenofobie  
VO-9-1-08p respektuje kulturní zvlá�tnosti, názory a zájmy minoritních skupin ve 

spole�nosti 

�LOV�K JAKO JEDINEC (realizace v p�edm�tu OSV)

O�ekávané výstupy 

�ák
VO-9-2-01 objasní, jak m��e realisti�t�j�í poznání a hodnocení vlastní osobnosti a 

potenciálu pozitivn� ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i 

kvalitu �ivota 

VO-9-2-02 posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i spole�ných 

cíl�, objasní význam v�le p�i dosahování cíl� a p�ekonávání p�eká�ek 

VO-9-2-03 rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i u druhých 

lidí, kriticky hodnotí a vhodn� koriguje své chování a jednání 

VO-9-2-04 popí�e, jak lze usm�r�ovat a kultivovat charakterové a volní vlastnosti, 

rozvíjet osobní p�ednosti, p�ekonávat osobní nedostatky a p�stovat zdravou 

sebed�v�ru 



�VP ZV � KRUH, verze 2018 

__________________________________________________________________________________________ 

287 

�LOV�K JAKO JEDINEC  

O�ekávané výstupy 

Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení: 
�ák  
VO-9-2-01p chápe význam vzd�lávání v kontextu s profesním uplatn�ním  
VO-9-2-04p formuluje své nejbli��í plány 

STÁT A HOSPODÁ�STVÍ 

O�ekávané výstupy 

�ák 
VO-9-3-01 rozli�uje a porovnává r�zné formy vlastnictví, v�etn� du�evního vlastnictví, a 

zp�soby jejich ochrany, uvede p�íklady 
VO-9-3-02 sestaví jednoduchý rozpo�et domácnosti, uvede hlavní p�íjmy a výdaje, rozli�í 

pravidelné a jednorázové p�íjmy a výdaje, zvá�í nezbytnost jednotlivých 

výdaj� v hospoda�ení domácnosti, objasní princip vyrovnaného, schodkového 

a p�ebytkového rozpo�tu domácnosti, dodr�uje zásady hospodárnosti a 

vyhýbá se rizik�m p�i hospoda�ená s pen�zi (�áste�n� realizace v SvP a OSV) 

VO-9-3-03 na p�íkladech uká�e vhodné vyu�ití r�zných nástroj� hotovostního a 
bezhotovostního placení, uvede p�íklady pou�ití debetní a kreditní platební 
karty, vysv�tlí jejich omezení 

VO-9-3-04 vysv�tlí, jakou funkci plní banky a jaké slu�by ob�an�m nabízejí, vysv�tlí 
význam úroku placeného a p�ijatého, uvede nej�ast�j�í druhy poji�t�ní a 
navrhne, kdy je vyu�ít  

VO-9-3-05 uvede a porovná nejobvyklej�í zp�soby nakládání s volnými prost�edky a 
zp�soby krytí deficitu 

VO-9-3-06 na p�íkladu chování kupujících a prodávajících vylo�í podstatu fungování 
trhu, objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její zm�ny, na 
p�íkladu uká�e tvorbu ceny jako sou�et náklad�, zisku a DPH, popí�e vliv 
inflace na hodnotu pen�z 

VO-9-3-07 rozli�uje, ze kterých zdroj� pocházejí p�íjmy státu a do kterých oblastí stát 
sm�ruje své výdaje, uvede p�íklady dávek a p�ísp�vk�, které ze státního 
rozpo�tu získávají ob�ané 

VO-9-3-08 rozli�uje a porovnává úlohu výroby, obchodu a slu�eb, uvede p�íklady jejich 
sou�innosti
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STÁT A HOSPODÁ�STVÍ 

O�ekávané výstupy 

Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení: 
�ák  
VO-9-3-02p stru�n� popí�e sociální, právní a ekonomické otázky rodinného �ivota a 

rozli�uje postavení a role rodinných p�íslu�ník�  
VO-9-3-02p sestaví jednoduchý rozpo�et domácnosti, uvede hlavní p�íjmy a výdaje, 

rozli�í pravidelné a jednorázové p�íjmy a výdaje, zvá�í nezbytnost 
jednotlivých výdaj� v hospoda�ení domácnosti, vyhýbá se rizik�m p�i 
hospoda�ení s pen�zi  

VO-9-3-03p uká�e na p�íkladech vhodné vyu�ití r�zných nástroj� hotovostního a 
bezhotovostního placení, vysv�tlí, k �emu slou�í bankovní ú�et  

VO-9-3-04p  uvede p�íklady slu�eb, které banky nabízejí ob�an�m  
VO-9-3-07p  uv�domuje si význam sociální pé�e o pot�ebné ob�any  

�LOV�K, STÁT A PRÁVO 

O�ekávané výstupy 

�ák 
VO-9-4-01 rozli�uje nej�ast�j�í typy a formy stát� a na p�íkladech porovná jejich znaky 
VO-9-4-02 rozli�uje a porovnává úkoly jednotlivých slo�ek státní moci �R i jejich 

orgán� a institucí, uvede p�íklady institucí a orgán�, které se podílejí na 
správ� obcí, kraj� a státu 

VO-9-4-03 objasní výhody demokratického zp�sobu �ízení státu pro ka�dodenní �ivot 
ob�an�

VO-9-4-04 vylo�í smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech a uvede 
p�íklady, jak mohou výsledky voleb ovliv�ovat ka�dodenní �ivot ob�an�

VO-9-4-05 p�im��en� uplat�uje svá práva v�etn� práv spot�ebitele a respektuje práva a 
oprávn�né zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a 
svobod, rozumí povinnostem ob�ana p�i zaji��ováni obrany státu 

VO-9-4-06 objasní význam právní úpravy d�le�itých vztah� � vlastnictví, pracovní 

pom�r, man�elství (�áste�n� realizace v SvP) 

VO-9-4-07 provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich d�sledky, uvede p�íklady 

n�kterých smluv upravujících ob�anskoprávní vztahy � osobní p�eprava; 

koup�, oprava �i pronájem v�ci (�áste�n� realizace v SvP) 

VO-9-4-08 dodr�uje právní ustanovení, která se na n�j vztahují a uv�domuje si rizika 

jejich poru�ování (�áste�n� realizace v SvP) 

VO-9-4-09 rozli�uje a porovnává úkoly orgán� právní ochrany ob�an�, uvede p�íklady 
jejich �innosti a spolupráce p�i postihování trestných �in�

VO-9-4-010 rozpozná protiprávní jednání, rozli�í p�estupek a trestný �in, uvede jejich 
p�íklady 

VO-9-4-011 diskutuje o p�í�inách a d�sledcích korup�ního jednání 



�VP ZV � KRUH, verze 2018 

__________________________________________________________________________________________ 

289 

�LOV�K, STÁT A PRÁVO 

O�ekávané výstupy 

Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení: 
�ák  
VO-9-4-02p  uvede základní prvky fungování demokratické spole�nosti  
VO-9-4-02p  chápe státoprávní uspo�ádání �eské republiky, zákonodárných orgán� a 

institucí státní správy  
VO-9-4-02p  uvede symboly na�eho státu a zná zp�soby jejich u�ívání  
VO-9-4-04p  vyjmenuje základní práva a povinnosti ob�an�  
VO-9-4-05p  na p�íkladu vysv�tlí, jak reklamovat výrobek nebo slu�bu  
VO-9-4-05p  uvede p�íklady, jak se bránit v p�ípad� poru�ení práv spot�ebitele  
VO-9-4-08p  uv�domuje si rizika poru�ování právních ustanovení a d�sledky 

protiprávního jednání  
VO-9-4-09p  uvede základní informace o sociálních, právních a ekonomických otázkách 

rodinného �ivota a rozli�uje postavení a role rodinných p�íslu�ník�  
VO-9-4-09p  vy�izuje své osobní zále�itosti v�etn� b��né komunikace s ú�ady; po�ádá v 

p�ípad� pot�eby vhodným zp�sobem o radu  
VO-9-4-10p  rozeznává nebezpe�í ohro�ení sociáln� patologickými jevy  
VO-9-4-10p  v krizových situacích vyu�ívá slu�by pomáhajících organizací  

MEZINÁRODNÍ VZTAHY, GLOBÁLNÍ SV�T (�áste�ná realizace v p�edm�tu 

zem�pis) 

O�ekávané výstupy 

�ák 
VO-9-5-01 popí�e vliv za�len�ní �R do EU na ka�dodenní �ivot ob�an�, uvede p�íklady 

práv ob�an� �R v rámci EU i mo�ných zp�sob� jejich uplat�ování 
VO-9-5-02 uvede n�které významné mezinárodní organizace a spole�enství, k nim� má 

vztah �R, posoudí jejich význam ve sv�tovém d�ní a popí�e výhody spolupráce 

mezi státy, v�etn� zaji��ování obrany státu a ú�asti v zahrani�ních misích 

VO-9-5-03 uvede p�íklady n�kterých projev� globalizace, porovná jejich klady a zápory 

VO-9-5-04 uvede n�které globální problémy sou�asnosti, vyjád�í na n� sv�j osobní názor 

a popí�e jejich hlavní p�í�iny i mo�né d�sledky pro �ivot lidstva 

VO-9-5-05 objasní souvislosti globálních a lokálních problém�, uvede p�íklady mo�ných 

projev� a zp�sob� �e�ení globálních problém� na lokální úrovni - v obci, 

regionu 

VO-9-5-06 uvede p�íklady mezinárodního terorismu a zaujme vlastní postoj ke zp�sob�m 

jeho potírání, objasní roli ozbrojených sil �R p�i zaji��ování obrany státu a p�i 

�e�ení krizí nevojenského charakteru 
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5.2.7.2   Vzd�lávací obsah vyu�ovacího p�edm�tu 

MEZINÁRODNÍ VZTAHY, GLOBÁLNÍ SV�T 

O�ekávané výstupy 

Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení: 
�ák  
VO-9-5-01p  uvede p�íklady základních práv ob�an� �R v rámci EU a zp�soby jejich 

uplat�ování  
VO-9-5-01p, VO-9-5-02p uvede n�které významné mezinárodní organizace a 

spole�enství, k nim� má �R vztah, a ví o výhodách spolupráce mezi státy  
VO-9-5-06p  uvede p�íklady mezinárodního terorismu  
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PØEDMÌT: OB�ANSKÁ VÝCHOVA  ROÈNÍK: 7. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

    

�ák: 
 

· seznámí se s pojmy socializace, zámìrné a nezámìrné 
pùsobení 

· identifikuje sociální skupiny spoleènosti podle 
rùzných hledisek, objasní pøirozené a sociální rozdíly 
mezi lidmi 

· dovede rozli�it rùzné �ivotní situace, dovede je 
charakterizovat a hledá mo�ná øe�ení a pøínosy 
situací na èlovìka 

· dovede vysvìtlit pojem morálka 

 

 

· rozli�í tøi svìtová nábo�enství podle jejich hlavních 
symbolù 

 

· rozpozná, v jakých spoleèenských vztazích je osobnì 
zaèlenìn a jaké role pro nìj z tìchto vyplývají 

· vlastními slovy vysvìtlí nutnost dodr�ování 
spoleèenských norem, etiketa 

· na pøíkladech uvede rozdíly pøimìøeného a 
nepøimìøeného chování, dùsledky poru�ování 
spoleèenských norem, negativního vlivu �kamarádù�, 
party a zpùsoby, jak se tomu bránit 

· rozli�uje rùzné formy trávení èasu � pracovní, 
rodinný a volný, dovede se zamyslet nad svým 
trávením èasu a prioritami, vyjmenuje tzv. zlodìje 
èasu  

· na pøíkladech dolo�í význam vzájemné solidarity 
mezi lidmi 

 

 

 

 

 

�ivot mezi lidmi 
- sociální skupiny spoleènosti a jejich zámìrné i 

nezámìrné pùsobení na jedince, ke starým, 
nemocným a posti�eným spoluobèanùm 

- respektuje kulturní zvlá�tnosti a názory  
- utváøení a rozvoj sociálních dovedností (rùzné 

�ivotní situace, jak ovlivòují èlovìka, následky a 
pøínosy, jak reagovat a nauèit se �ít v tìchto 
situacích) 

- morální rozvoj  
 

- víra a nábo�enství 
- základní znaky judaismu, køes�anství a islámu 

 

- vrstevníci, parta 

 

- volný èas a organizace volného èasu, plánování, 
priority a zlodìji èasu 

 

 

 

 

 

 

 

 

- spoleèenské normy (poru�ování norem), hodnoty a 
etiketa 

- vztahy mezi lidmi, zpùsoby chování a komunikace 
(osobní a neosobní, konflikty, problémy lidské 
nesná�enlivosti, spolupráce lidí, solidarita) 

 

 

 

VO-9-1-06, VO-9-1-07, 

VO-9-1-08, VO-9-1-09 

VO-9-2-01,VO-9-2-02, 

VO-9-2-03, VO-9-2-04 

 

 

 

 

 

 

 

VO-9-1-04, VO-9-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VO-9-1-05, VO-9-1-09 

 

 

 

OSV-Sociální rozvoj � 

Poznávání lidí 
OSV-Sociální rozvoj � 

Mezilidské vztahy 

OSV-Morální rozvoj � 

Hodnoty, postoje, 

praktická etika 

 

 

 

 

OSV-Sociální rozvoj � 

Mezilidské vztahy 

OSV-Morální rozvoj � 

Hodnoty, postoje, 

praktická etika 

OSV-Morální rozvoj � 

Øe�ení problémù a 
rozhodovací dovednosti 
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PØEDMÌT: OB�ANSKÁ VÝCHOVA  ROÈNÍK: 7. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

 

�ák: 
 

· z rùzných mediálních zdrojù vyhledává dùle�itou 
informaci, reprodukuje ji vlastními slovy a zaujme 

k ní postoj 
· seznámí se s rùznorodostí a úèelem hromadných 

sdìlovacích prostøedkù 

· rozli�í reklamu a dùle�ité sdìlení 
· popí�e nìkteré formy a obsah propagandy a reklamy 

· diskutuje vliv propagandy a reklamy na veøejné 
mínìní a chování lidí 

· zamý�lí se nad smysluplným trávením volného, 
dovede vyu�ít a najít nabídku kulturních a jiných 
organizací v místì bydli�tì 

· z nabídky kulturních akcí vybírá ty, které ho zajímají 
(pro sebe, pro rodinu i tøídní kolektiv) 

· informuje spolu�áky o akcích, kterých se sám 
zúèastnil a doporuèí pøípadným zájemcùm 

· vyslechne názory spolu�ákù 

· diskutuje o tom, v èem spoèívá krása èlovìka 

· zamý�lí se nad tím, co ovlivòuje na�i pøedstavu o 
kráse 

· upevòuje si znalost slu�ného chování 
· v modelových situacích rozpozná, jaké chování 

vy�aduje konkrétní situace 

· popí�e, jaký význam má majetek a peníze v �ivotì 
èlovìka 

· sestaví svùj �ebøíèek hodnot 
 

 

 

 

 

 

- média 

- reklama /druhy reklamy, význam reklamy, reklama 
v lidském �ivotì/ 

- kulturní �ivot 
 

 

 

 

 

$lov�k a kultura 

- volný èas, jak smysluplnì trávit volný èas za 

pomoci místních organizací, nabídka 

- kulturní a historické památky, kulturní instituce 
v místì bydli�tì, nabídka kulturních institucí ve 
mìstì 

- krása kolem nás (kýè, krása, móda) 
- znalost slu�ného chování (etiketa) 
- vandalismus a  postoj k vandalismu 

- etika a etiketa 

- �ebøíèek hodnot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

VO-9-1-04, VO-9-1-03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV-Morální rozvoj � 

Øe�ení problémù a 
rozhodovací dovednosti 
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PØEDMÌT: OB�ANSKÁ VÝCHOVA  ROÈNÍK: 7. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

 

�ák: 
 

· rozli�uje rùzné formy vlastnictví, zejména soukromé 
a skupinové, uvádí pøíklady 

· rozli�uje mezi du�evním a hmotným vlastnictvím 

· na pøíkladech uká�e vhodné vyu�ití hotovostního a 
bezhotovostního placení 

 

· vyjmenuje charakteristické nále�itosti ka�dého státu 

· rozli�uje rùzné formy státù podle toho, kdo v nich 

vykonává moc (demokracie, autokracie, diktatura) a 
podle toho, kdo stojí v èele státu (teokracie, 
monarchie, republika) 

· rozli�uje druhy státù podle struktury a podle 
základních idejí a morálních principù 

· vysvìtlí základní demokratické principy 

· objasní pojem demokracie 

· vlastními slovy vyjádøí, proè je v demokratické 
spoleènosti nutná spolupráce a tolerance 

· vyjmenuje jednotlivé druhy voleb 

· vysvìtlí význam volebního práva (jako jeden 
z hlavních principù demokracie) 

· vlastními slovy vysvìtlí pojem �svobodné volby� 

 jmenuje politické strany zastoupené v PS PÈR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majetek v na�em �ivot� 

- formy vlastnictví � soukromé, veøejné, hmotné a 
du�evní 

- peníze, formy placení, finanèní gramotnost 
- funkce banky a její slu�by 

 

%ízení spole!nosti 
- stát /znaky státu/ 
- demokracie, autokracie, diktatura 

- formy státu: teokracie, monarchie, republika 

- cesta k demokracii /svobodné volby/ 
- volby /organizace voleb, volební právo, druhy 

voleb/ 

- politické strany v Èeské republice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roz�iøující uèivo 

Etiketa 

Náv�tìva psychologa, lékaøe a sociálního pracovníka 
popø. organizace zabývajícího problematikou pomoci 
podle mo�nosti. Aktuálnì reagujeme na vzniklé situace. 
 

 

 

 

OVO: 

VO-9-3-01, VO-9-3-03, 

VO-9-3-04 

 

 

 

OVO: 

VO-9-4-01, VO-9-4-03, 

VO-9-4-04 

 

 

 

 

VDO � Obèan, 
obèanská spoleènost a 
stát 
 

 

 

VDO � Principy 

demokracie jako formy 

vlády a zpùsobu 
rozhodování 
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PØEDMÌT: OB�ANSKÁ VÝCHOVA  ROÈNÍK: 8. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

 

�ák: 
 

· vlastními slovy vyjádøí, co si pøedstavuje pod 
pojmem osobnost 

· vlastními slovy vyjádøí, jak nás ovlivòují a formují 
události v na�em �ivotì 

· zamyslí se nad tím, co èlovìka utváøí, co jej 
vychovává a která pravidla jsou pro jeho �ivot 
dùle�itá 

· vlastními slovy vysvìtlí pojem vývoj 
· vyjmenuje hlavní znaky jednotlivých vývojových 

období �ivota èlovìka a øekne, v kterém vývojovém 
období se právì nachází 

· jmenuje nìkteré sociální skupiny, jejich� èlenem se 
mù�e bìhem �ivota èlovìk stát 

· obeznámí se se znaky dospìlosti a diskutuje o tom, 

zda tyto zmìny pøijdou samy nebo zda k nim èlovìk 
dospívá výchovou a sebevýchovou 

· ve skupinì diskutuje, co mohou jednotlivé etapy 
pøinést hezkého a jaké problémy jsou s nimi naopak 

spojeny 

· pokusí se zakreslit cestu svého dosavadního, ale i 
budoucího �ivota  

· se zamyslí nad rozdílností vlastního Já � jinak se 

vnímáme, jiní skuteènì jsme, jinak nás vnímají druzí 
· uvìdomuje si svou jedineènost, jedineènost lidí 

kolem sebe s nutností tolerance 

· vlastními slovy vysvìtlí pojem sebevìdomí a 
vlastními slovy vyjádøí, v èem spoèívá rozdíl mezi 
zdravým sebevìdomím, nízkým sebevìdomím, 
pøehnaným sebevìdomím 

 

 

 

 

Osobnost 

- osobnost a její struktura  
- etapy vývoje osobnosti 
- sebepoznání a sebepojetí 
- èlen rùzných sociálních skupin 

 

 

 

 

OVO: 

VO-9-2-01, VO-9-2-02, 

VO-9-2-03, VO-9-2-04 

 

 

 

OSV-Osobnostní rozvoj 
� Sebepoznání a 
sebepojetí 
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PØEDMÌT: OB�ANSKÁ VÝCHOVA  ROÈNÍK: 8. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

�ák: 
 

· objasní pojmy temperament a charakter 
· jednodu�e charakterizuje jednotlivé typy 

temperamentu klasické temperamentové typologie 

· diskutuje o tom, jak se charakter projevuje na jednání 
èlovìka 

· diskutuje o problematice �charakterního� a 
�bezcharakterního� jednání 

· vysvìtlí pojmy motiv, zájmy, potøeby a hodnoty, 
vloha, schopnost, inteligence, nadání, talent, genialita 

· popí�e, co ho motivuje k dosa�ení cílù, které si dal 
· urèí, jaké dovednosti se mohou vyvinout na základì 

pohybových schopností, matematických dovedností, 
sociálního cítìní a výtvarných pøedpokladù 

· dovede vyjmenovat etapy uèení, dovede vybrat formy 

uèení, které preferuje ve svém �ivotì 

 

· vlastními slovy vysvìtlí pojmy asertivní, pasivní a 
agresivní chování 

· rozpozná nevýhody agresivního a pasivního chování 
· zvá�í výhody asertivního chování pro lep�í a 

snadnìj�í jednání s lidmi 

· pou�ívá vhodné formulace pro efektivní komunikaci 
s lidmi, verbální komunikace, vyu�ívá rùzné formy 
komunikace 

· objasní pojmy stres, konflikt, kompromis 

· rozli�uje vlastní pùvodce stresu, tzv. stresory 

· uèí se zvládat stresové situace 

· zamý�lí se nad svými zpùsoby øe�ení konfliktù, 
pøípadnì hledá vhodnìj�í varianty jejich zvládání 

 

 

 

 

Osobnost 

- osobnostní rysy: charakter, temperament, typologie 
osobnosti  

- vlastnosti osobnosti: motiv, zájmy, potøeby a 
hodnoty, vloha, schopnost, inteligence, nadání, 
talent, genialita 

 

 

 

Rozvoj schopností poznávání 
- uèení � plánování, fáze uèení, formy uèení, 

mimotechnické pomùcky, zapomínání, efektivní 
uèení, 

 

 

 

�lov�k v sociálních vztazích 

- základy komunikace (asertivní, agresivní a pasivní 
chování) 

- øeè tìla, empatické a aktivní naslouchání 
- techniky verbální a neverbální komunikace, 

komunikace v rùzných situacích, modelové hry 

 

 

- Zvládnu i nároèné �ivotní situace? Organizace 
pomáhající lidem v tì�kých �ivotních situacích. 

- Co je to konflikt, kompromis, stres a jak zvládnout 
stres.  

 

Roz�iøující uèivo: 
Linka dùvìry, Náv�tìva psychologa, lékaøe a sociálního 
pacovníka podle aktuálních mo�ností. Etiketa. 

 

 

VO-9-2-02, VO-9-02-04 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

VO-9-02, VO-9-1-07, 

VO-9-1-08, VO-9-2-03, 

VO-9-2-04 

 

 

OSV-Osobnostní rozvoj 
� Rozvoj schopností 
poznávání 
 

 

 

 

 

OSV-Sociální rozvoj � 

Mezilidské vztahy 

OSV - Sociální rozvoj �  

Komunikace 

 

 

 

 

OSV- Osobnostní 
rozvoj � Psychohygiena 

 

 

 

 

 



�VP ZV � KRUH, verze 2018 

 

296 

 

 

 

PØEDMÌT: OB�ANSKÁ VÝCHOVA  ROÈNÍK: 8. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

 

 

�ák: 
· sociálnì patologické jevy � rozdìlení a nebezpeèí pro 

jedince a spoleènost 
· objasní pojmy morálka a právo 

· vysvìtlí rozdíl mezi právními a morálními normami 
· seznámí se se systémem práva, dovede vysvìtlit co je 

to Ústava, Listina základních práv a svobod 

· rozli�í úèastníky právních vztahù  
· dovede vysvìtlit jak vzniká zákon , roli prezidenta pøi 

schvalování zákona 

· vlastními slovy vysvìtlí pojmy právní vztah, právní 
øád, právní odvìtví 

· uvede komory PÈR vèetnì poètu jejich èlenù 

· jmenuje nìkterá ministerstva a jejich funkci 
· seøadí èeskoslovenské a èeské prezidenty, jak 

následovali za sebou 

· vysvìtlí význam soudní moci a v èem spoèívá 
zvlá�tnost a výjimeènost Ústavního soudu 

· dovede vysvìtlit roli Policie a soudù v Èeské 
republice 

· dovede vyjmenovat své práva a povinnosti 
· vyjmenuje a charakterizuje sociálnì-patologické jevy 

ve spoleènosti  
· sestaví jednoduchý rozpoèet domácnosti, uvede 

hlavní pøíjmy a výdaje, rozli�í pravidelné a 
jednorázové pøíjmy a výdaje, zvá�í nezbytnost výdajù 

· popí�e strukturu státního hospodáøství, uvádí pøíklady 
výrobních i nevýrobních odvìtví 

· zdùvodní význam daní a jiných státních poplatkù pro 
financování dùle�itých nevýrobních odvìtví 
(zdravotnictví, �kolství, kultura) 

 

 

 

Právní minimum 

- nebezpeèí sociálnì patologických jevù 

- morálka, etiketa, právo 

- právo je systém  

- Ústava ÈR � ústavní právo 

- Listina základních práv a svobod 

- moc zákonodárná, role soudù a Policie 

- zákonodárné orgány a státní správa Èeské republiky 

- právo a povinnosti 
- sociálnì- patologické jevy a ochrana pøed následky 

tìchto jevù 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospoda!ení 
- rozpoèet domácnosti, vyrovnaný domácí rozpoèet 

(volné prostøedky a krytí deficitu) 
- �ivotní úroveò  
- konzumní spoleènost 

 

 

- národní hospodáøství, èlenìní na odvìtví 

 

 

 

OVO: 

VO-9-4-02, VO-9-4-09, 

VO-9-4-10, VO-9-4-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

VO-9-3-04,VO-9-3-06, 

VO-9-3-07, VO-9-3-05, 

VO-9-3-02, VO-9-3-08 
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Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

 

�ák: 
 

 

· objasní princip vyrovnaného, pøebytkového a 
schodkového rozpoètu 

· rozli�uje a pou�ívá pojmy poptávka, nabídka, na 
pøíkladu vysvìtlí princip fungování trhu 

· na pøíkladu uká�e tvorbu ceny jako souèet nákladù, 
ziskù a DPH 

· objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny 

· uvede, jaký vliv mù�e mít reklama na spotøebitele, co 
je to klamavá reklama apod. 

· vysvìtlí, jak se bránit v pøípadì poru�ení práv 
spotøebitele 

· uvede a porovná nejobvyklej�í zpùsoby nakládání 
s volnými prostøedky 

· uvede nejèastìj�í druhy poji�tìní 
· vysvìtlí význam spoøení a rizika zadlu�ování 
· uvede pøíklady slu�eb, které nabízejí obchodní banky 

· hledá mo�nosti, jak by se dalo vyu�ít slu�eb bank 
s ohledem na konkrétní �ivotní situaci a potøeby 

· jmenuje hlavní cíl Èeské národní banky vèetnì toho, 
kdo stojí v jejím èele 

 

 

 

 

- danì a jejich vyu�ití (DPH, náklady a zisky, 
inflace) 

 

- sociální péèe, instituce zabývající se sociální péèí 
- sociální dávky 

- základní ekonomické pojmy objevující se v bì�ném 
�ivotì 

 

 

- ceny, reklama, zbo�í, trh . úloha výroby, obchodu a 
slu�eb 

 

 

 

 

 

- základní práva spotøebitele 

 

- investování � investice, úspory, úvìry, poji�tìní, 
úroèení, splátky, inflace, penì�ní ústavy 

 

 

roz�iøující uèivo: 
setkání s podnikatelem, náv�tìva organizací , akcí a 
pøedná�ek podle aktuální nabídky, aktuálnì 
reagujeme na vzniklé situace 
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· diskutuje o tom, co najde hezkého ve své 
obci/mìstì 

· uvede, k èemu je jako obèan obce oprávnìn 

· vysvìtlí pojmy samospráva obce, státní správa, 
obecní rada, obecní zastupitelstvo a statutární obec 

· uvede, jak mù�e obèan vyjádøit svùj nesouhlas 
s rozhodnutím obecního úøadu 

· objasní pojmy referendum a petice 

· v dostupné literatuøe, popø. na internetu, vyhledá, 

co v�echno musí obèan hlásit na obecním úøadì 

· vysvìtlí pojem státní obèanství 
· uvede, jak obèanství státu nabýváme, jak mù�eme 

ovlivnit �ivot ve spoleènosti 
· uvede, èím obèan prokazuje svou toto�nost, kdy a 

kde tento doklad obèan obdr�í 
· vyhledá, co znamenají pojmy migrace, emigrace, 

imigrace, emigrant, imigrant, exil, exulant, 

repatriace, reemigrace 

· vyjmenuje symboly ÈR a jejich význam 

· rozli�uje projevy vlastenectví od projevù 
nacionalismu 

· seznámí se s dopadem EU na osobní i obèanský 
�ivot jednotlivce 

· uvede nìkterá práva o povinnosti obèanù EU 

· vyhledá a zodpoví, co znamenají pojmy 
�eurozóna� a �Schengenský prostor� 

· vyhledá informace a povypráví o zemi EU, kterou 
by rád nav�tívil 

 

 

 

 

 

 

Ob!an 

- slo�ky státní moci v Èeské republice, správa obcí, 
krajù a státu  

- volby do zastupitelstev 

- já jako obèan obce 

 

 

 

 

 

 

- objasní úèel symbolù státù a jejich pou�ívání 
- projevy vlastenectví a projevy nacionalismu 

- výhody demokratického zpùsobu øízení státu, 
respektuje práva druhých, povinnost obèana pøi 
zaji��ování obrany státu 

- práva a povinnosti obèanù 

 

 

 

 

 

- jsem obèanem EU (zaèlenìní ÈR do EU, vliv na 
konkrétní �ivot obèana) 

 

 

OVO: 

VO-9-4-02, VO-9-1-010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

VO-9-4-02, VO-9-4-03, 

VO-9-4-04, VO-9-4-05, 

VO-9-1-01, VO-9-1-02 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

VO-9-5-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV � Jsme Evropané 
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· vyjmenuje základní lidská práva a práva dìtí 
· vyjmenuje dokumenty, ve kterých jsou upravena 

lidská a dìtská práva (V�eobecná deklarace lidských 
práv �) 

· uvádí pøíklady situací, ve kterých jsou nejèastìji 
po�kozována lidská práva 

· vylo�í význam obsahu svoboda slova 

· zdùvodní úlohu institucí na ochranu lidských práv 

· vysvìtlí pojmy právní stát, zákonnost, právní jistota, 
obyvatel 

· objasní, za jakých okolností vzniká zpùsobilost 
k právním úkonùm 

· vyjmenuje základní odvìtví práva ÈR 

· uvede, mezi kterými subjekty vznikají 
obèanskoprávní vztahy 

· vyjmenuje, do kterých vztahù (právních) vstupuje 
bìhem dne 

· objasní pojmy fyzická osoba, právnická osoba 

· pøipomene si základní lidská práva a jejich ukotvení 
v ústavním poøádku ÈR 

· rozli�í vlastnictví hmotné a nehmotné 

· dovede vysvìtlit co je Autorský zákon, jak je 
poru�ován a jak se vyhnout poru�ování Autorského 
zákona a sankcí 

· vysvìtlí, která práva vyplývají z vlastnictví 
· dovede sestavit jednoduchou smlouvu podle právních 

po�adavkù 

· uvede pøíklady smluvních vztahù uzavøených 
rùznými zpùsoby 

· vyhledá pojmy závazek, pohledávka, smlouva o dílo, 
zakázka 

 

 

 

Ob!an a právo 

Lidská práva 

- základní lidská a dìtská práva 

- vztahy mezi lidmi, po�kozování lidských práv, 
souèasné problémy v oblasti lidských práv  

- svoboda slova (význam slova a pøimìøenost) 
- instituce na ochranu práv 

 

- základní odvìtví práva ÈR 

 

 

 

 

Ob!anské právo  
- obèanskoprávní vztahy, reklamace,  
- práva a povinnosti spotøebitele 

- bì�né právní vztahy ka�dodenního �ivota  
 

 

 

 

 

- vlastnictví zavazuje 

Autorský zákon  
 

- ochrana majetku 

 

 

- smlouvy  

- závazek, pohledávka, smlouva o dílo, zakázka 

- práva a povinnosti nakupujícího  
 

 

OVO: 

VO-9-4-06 

VO-9-4-05, VO-9-4-08, 

VO-9-4-09 

 

 

 

VO-9-4-05 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

VO-9-3-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

VO-9-4-07 

 

 

 

 

VDO � Obèan, 
obèanská spoleènost a 
stát 
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· jmenuje, která práva a povinnosti vyplývají z toho, �e 
nakupuje  

· zná práva a povinnosti nakupujícího 

· dovede  vysvìtlit slovo reklamace 

· objasní pojmy nezletilý a mladistvý ve vztahu 
k obèanskoprávním vztahùm 

· vlastními slovy vyjádøí, co se stane, kdy� èlovìk 
poru�uje nebo nedodr�uje právní normy 

· pøipomene si orgány právní ochrany 

· dovede vysvìtlit roli Mìstského úøadu v obèansko-

právních vztazích 

· vysvìtlí pojem sankce a jejich význam 

· rozli�í pojmy pøestupek a trestní èin 

· spoleènì se spolu�áky seøadí trestní èiny podle jejich 
záva�nosti 

· vyjmenuje pøíklady sociálnì patologický jevù, 
dovede se charakterizovat, zamý�lí se nad jejich 
dùsledky a hledá pomoc proti následkùm tìchto jevù 

· napí�e (øekne), co se mu vybaví, kdy� se øekne zloèin 
(trest) 

· vyjádøí svùj názor na trest smrti a uvede, zda jej ná� 
právní øád umo�òuje  

· vysvìtlí pojem korupce 

· diskutuje o pøíèinách a dùsledcích korupèního jednání 
· seznámí se s rozdíly mezi trestním stíháním 

dospìlých a mladistvých 

· øekne, jak je nastavena hranice základní trestní 
odpovìdnosti a vyjádøí svùj názor na její pøípadné 
sní�ení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Právní ochrana 

- orgány právní ochrany a sankce 

- bì�ná komunikace s úøady 

- slu�by pomáhajících organizací 
- role Mìstského úøadu (øidièské oprávnìní, 

pøestupky a jejich øe�ení, OSPOD, obèansko- 

právní spory) 
 

 

Trestní právo 

- pøestupek a trestný èin, sankce a tresty za 
poru�ování zákonù 

- sociálnì patologické jevy (druhy, charakteristika, 
následky, ochrana proti soc. pat. jevùm) 

- orgány èinné v trestním øízení 
 

 

 

 

 

- korupce 

 

 

- dìti a paragrafy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO:  

VO-9-4-09,  

VO-9-4-10,  

VO-9-4-08,  

 

 

 

 

 

 

VO-9-4-011 

 

 



�VP ZV � KRUH, verze 2018 

 

301 

 

 

PØEDMÌT: OB�ANSKÁ VÝCHOVA  ROÈNÍK: 9. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

�ák  
 

· na internetu vyhledá, jaké procento z trestné èinnosti 
pøipadalo na mladistvé a nezletilé v loòském roce 

· zamyslí se nad trestnou èinností mladistvých, jejími 
mo�nými pøíèinami a následky, zjistí, co je syndrom 
CAN 

· diskutuje o volbì povolání 
· seznámí se s pojmy profesní a personální poradenství 
· vyhledá a vysvìtlí pojmy pracovní èinnost, pracovní 

prostøedí, pracovní prostøedky a pøedmìty 

· uvede, které významné okolnosti ovlivòují 
rozhodování èlovìka o volbì povolání (vzdìlávání) 

· vyjádøí své pøedstavy o vlastní profesní dráze 

· napí�e strukturovaný �ivotopis 

· na pøíkladech vysvìtlí, co je úkolem úøadu práce, 
pracovní agentury 

· vysvìtlí pojmy pracovní smlouva, výpovìï, 
rozvázání pracovního pomìru, mzda 

· uvede pøíklady práv a povinností zamìstnancù a 
zamìstnavatelù 

· jmenuje povinné nále�itosti smlouvy 

· dovede vysvìtlit co je to podnikatel, jak se obèan 
stane podnikatele, zná rùzné formy podnikání a 
vysvìtlí výhody a nevýhody podnikání 

· vysvìtlí rozdíl mezi hlavním, vedlej�ím a soubì�ným 
pracovním pomìrem 

· zjistí, co znamená zkratka BOZP 

· na modelových situacích proká�e svou schopnost 
prezentovat svou osobu pøi vstupu na trh práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovní právo 

- jak vyhledat brigádu nebo zamìstnání (Úøad 
práce, Pracovní agentura) 

- brigáda (formy, právní formulace) 
- zamìstnání (práva a povinnosti zamìstnance x 

zamìstnavatele, pracovní smlouva, mzda, zku�ební 
lhùta, výpovìï, postavení �eny a mu�e 
v zamìstnání z pohledu práva) 

- Zákoník práce � práva a povinnosti  
�ivnostenský zákon 

- Podnikání, druhy �ivností, podmínky pro 
podnikání, marketing, management, struktura 
firmy, formy podnikání, výhody a nevýhody 
podnikání. 

- Hygiena, bezpeènostní pøedpisy pro pracovi�tì, 
bezpeènost a ochrana zdraví pøi práci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

VO-9-4-06 

 

ÈSP-9- 8-02,  

ÈSP-9- 8-04 
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· uvede, která právní norma upravuje pracovnìprávní 
vztahy mezi zamìstnanci a zamìstnavateli. Vyhledá 
v ní zpùsoby a podmínky vzniku a zániku 
pracovního pomìru, práva a povinnosti 
zamìstnancù a zamìstnavatelù. 

· vysvìtlí pojem: dìlba práce; uvede, ve kterém 
historickém období vývoje èlovìka do�lo k první 
spoleèenské dìlbì práce 

· objasní význam a èinnosti úøadu práce 

· sepí�e se v�emi právními nále�itostmi modelovou 
pracovní smlouvu na konkrétní pracovní místo 

· v zákoníku práce vyhledá pøíslu�ná ustanovení 
upravující správné øe�ení modelových 
problémových situací z oblasti pracovního práva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· vysvìtlí, co je to man�elství 
· uvede mo�né zpùsoby uzavøení man�elství a 

podmínky, které musí snoubenci splòovat, pokud 
chtìjí uzavøít man�elství 

· vlastními slovy popí�e, jaká práva povinnosti 
vzniknou novoman�elùm po uzavøení man�elství 

· objasní pojem rodina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pracovní právo: práva a povinnosti zamìstnance 
a zamìstnavatele, bezpeènost práce, mzda, 
pracovní podmínky a nárok na dovolenou  

- úøad práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roz�iøující uèivo: 
Setkání s podnikatelem.  Spolupráce s Man�elskou a 

pøedman�elskou poradnou. Beseda s Policistou, náv�tìva 
soudu nebo Mìstského úøadu. Aktuálnì reagujeme na 
vzniklé situace. 
 

Rodina a zákony 

- man�elství, rodina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

VO-9-4-06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MuV � Lidské vztahy 
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· vyjmenuje, jaké základní funkce by mìla rodina plnit 
· zamyslí se nad významem man�elství a rodiny 

· uvede, jak mù�e man�elství zaniknout a o èem v�em 
rozhoduje soud, kdy� rozvádí man�elství 

· vysvìtlí pojmy pìstounství, osvojení, registrované 
partnerství 
 

· vyjmenuje nejvýznamnìj�í mezinárodní organizace 
jejich� èlenem je Èeské republika(OSN, NATO, 
UNESCO) 

· popí�e význam mezinárodních organizací pøi øe�ení 
konfliktù v rùzných èástech svìta 

 

· vysvìtlí pojem globalizace 

· charakterizuje nejzáva�nìj�í problémy souèasnosti, 
posuzuje je podle vlastních názorù a zku�eností 

· objasní dùsledky lidských zásahù do pøírody 

· hledá zpùsoby øe�ení vá�ných svìtových problémù 

· rozli�uje projevy národnostní, nábo�enské, rasové 
nesná�enlivosti 

· vysvìtlí pojem terorismus 

 

 

 

 

 

 

 

 

- rodièe a dìti 
 

 

 

 

Mezinárodní organizace 
- Mezinárodní organizace, k nim� má vztah Èeská 

republika, obrana státu a úèast Èeské republiky 
v zahranièních misí 

 

 

 

Globální sv�t 
-  problémy souèasného svìta 

- globalizace 

- nejzáva�nìj�í problémy souèasnosti 
- odpovìdnost èlovìka za osud pøírody a svìta vùbec 

- národnostní, nábo�enská a rasová nesná�enlivost 
v souèasném svìtì 

- terorismus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VO-9-5-02 

 

 

 

 

 

VO-9-5-03, VO-9-5-04, 

VO-9-5-05, VO-9-5-06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV - Jsme Evropané  
 

 

 

 

 

EV - Vztah èlovìka 
k prostøedí 
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Vzd�lávací oblast: �lov�k a p�íroda 
Vzd�lávací obor: Fyzika 

5.2.8.1  Charakteristika vyu�ovacího p�edm�tu 

5.2.8.1.1  Obsahové, �asové a organiza�ní vymezení 

Fyzika je pro �áky 2. stupn� novým samostatným p�edm�tem, navazuje na u�ivo 
probírané na 1. stupni p�edev�ím v p�edm�tu p�írodov�da.

Výuka fyziky probíhá v 6. � 9. ro�níku, a to 2 hodiny týdn� v prostorách �koly. Úzce 
navazuje svým obsahem a vyu�ívanými metodami na ostatní p�írodov�dné p�edm�ty, vyu�ívá 
a rozvíjí odbornou terminologii. Teoretická výuka je dopl�ována vhodnými ukázkami, pokusy 
a m��eními. K vybraným témat�m jsou provád�ny laboratorní práce. 

Cílem vyu�ovacího p�edm�tu fyzika je, aby si �áci osvojili nejd�le�it�j�í poznatky 
z jednotlivých oblastí (stavba látek, mechanika, optika, elekt�ina a magnetismus, energie, 
zvukové jevy,�) a na základ� toho dokázali vyvozovat záv�ry p�i utvá�ení vlastního pohledu 
na sv�t, jeho vývoj a fungování z fyzikálního hlediska. �áci jsou soustavn� vedeni k tomu, 
aby dokázali získané poznatky samostatn� a v�dom� vyu�ít i v jiných p�edm�tech, p�i své 
ka�dodenní práci, p�i �e�ení b��ných problém� a úloh. 

Vyu�ovací p�edm�t fyzika sm��uje k tomu, aby �áci s vyu�itím dostate�ného 
pojmového aparátu rozvíjeli své logické my�lení, op�ené o znalost p�írodních zákon�. U�í 
�áky tomu, aby dokázali p�edlo�ené informace na základ� svých znalostí kriticky hodnotit a 
ov��ovat s vyu�itím základních metod v�decké práce. 

Do vyu�ovacího p�edm�tu fyzika jsou za�azena pr��ezová témata: Environmentální 
výchova (O elektrickém proudu, Energie a její zdroje) a Mediální výchova (Laboratorní 
práce). 

P�edm�t fyzika p�edává k realizaci n�které své výstupy do jiných p�edm�t�: 
do geologie a ekologické výchovy výstup �. F-9-4-05 (zcela), 
do zem�pisu výstupy �. F-9-7-02 (zcela). 

5.2.8.1.2  Výchovné a vzd�lávací strategie 

Kompetence sociální a personální 

U�itel 
• umo�ní pracovat �ák�m ve skupinách
• vytvo�í podmínky pro st�ídání rolí a spolupráci ve skupinách 
• klade d�raz na prezentaci a zhodnocení práce skupiny 
• bude jasn� formulovat zadaný úkol 

5.2.8   Fyzika 
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• podporuje �áky k tvo�ivé diskuzi a vytvá�ení vlastního názoru a postoje a respektování 
názoru druhých 

• umo�ní prezentovat �ákovi sv�j názor -i negativní 
• p�átelským (otev�eným) p�ístupem povzbuzuje i mén� aktivní �áky 
• p�átelským zp�sobem povede �áky ke kladnému sebehodnocení a ocen�ní své práce 

Kompetence pracovní 

U�itel 

• seznámí �áky s r�znými pracovními postupy  
• umo�ní �ák�m seznámit se s r�znými typy materiál� p�i ukázkách, pokusech a LP 
• vysv�tlí �ák�m význam symbol� a zna�ek na materiálech (m��ící a el. p�ístroje, 

sklo�) 
• zám�rn� m�ní pracovní podmínky � podporujeme �ákovu adaptabilitu 
• podporuje �innostní u�ení  
• podn�cuje �áky k �e�ení problém�
• vede �áky k ochran� zdraví i p�i jakékoliv �innosti 
• vede �áky k zodpov�dnosti za svá rozhodnutí, navozujeme takové situace, které 

nutí �áka se rozhodovat 
• v rámci bezpe�nosti nechá �áky jít zvolenou cestou, do které pokud mo�no 

nezasahuje, aby �ák za�il úsp�ch i neúsp�ch plynoucí z jeho rozhodnutí 
• vede �áky k tomu, aby pochopili, �e lidská �innost m��e vést i k ekologickému, 

spole�enskému prosp�chu 
• klade d�raz na kvalitní práci, nikoli na její kvantitu 
• vysv�tlí �ák�m smysl a cíl jejich práce  
• dává �ák�m prostor k samostatné práci 
• p�stuje u �ák� základní pracovní návyky - pe�livost, výdr�, trp�livost, 

systemati�nost, zodpov�dnost� 
• vede �áky k dodr�ování �asového rozvrhu, ukon�ení ulo�ené práce v zadaném 

termínu 
• u�í �áky vhodn� prezentovat hotovou práci, dbát na obsahovou a formální úrove�
      (kultura projevu) 
• vysv�tluje �ák�m d�le�itost po�ádku na pracovi�ti z hlediska bezpe�nosti práce  

Kompetence ob�anské 

U�itel 

• umo�ní �ákovi vhodným zp�sobem vyjád�it názor pop�. reagovat na názory jiných 
• vede �áka k tomu, aby správn� vyhodnotil krizovou situaci a správn� poskytnul 

pomoc 
• analyzuje s �áky mo�né následky rizikového chování (nedodr�ování p�edepsaných 

postup� a pravidel) 
• vede �áky k udr�ování po�ádku v jejich okolí a k sv�domitému pln�ní povinností 
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Kompetence komunikativní 

U�itel 

• dá �ák�m prostor k vyjád�ení, (vyjád�ení formou diskuse, podporujeme 
písemný i mluvený projev). Bude up�ednost�ovat kultivovaný a spisovný 
projev 

• povede �áky k trp�livému vyslechnutí názoru druhého v besed�, diskusi i 
výkladu 

• povede �áky ke �tení s porozum�ním a práci s textem, práci s chybou 

Kompetence k u�ení 

U�itel 

• nabízí r�zné mo�nosti a zp�soby u�ení vzhledem ke znalosti schopností �ák�
• za�azuje takové metody, aby �áci pracovali samostatn� i ve skupinách 

(kombinace informací, vzájemná komunikace) 
• nabízí jiný zdroj poznatk� ne� u�ebnici a dáváme prostor k práci s t�mito zdroji
• vede �áky k prozkoumávání pohled� a názor�, li�ících se od jejich vlastních 
• vede �áky k plánování úkol� a postup�, kontrole a sebehodnocení 
• ukazuje �ák�m, jak mají formulovat hypotézy a jak mají ov��ovat jejich 

pravdivost 
• vy�aduje pln�ní úkol� v termínu dodr�ování p�edem dohodnutých pravidel 
• umo��uje prezentovat výsledky práce �ák�, zhodnotit si práci navzájem 
• vytvá�í prostor pro to, aby �ák dokázal chybu p�ijmout, odstranit ji a pou�it se z 

ní a aby ho p�itom neodradila od dal�ího u�ení 
• sna�í se, aby ka�dý �ák pochopil, �e se u�í pro sebe a pro sv�j �ivot 
• dává prostor pro formulace tvrzení a jejich ov��ování 
• volí takové u�ební postupy, ze kterých je �ákovi z�ejmé, �e u�ení je celo�ivotní 

zále�itost a úzce souvisí s ka�dodenním �ivotem 

K �e�ení problém�
U�itel 

• umo��uje �ák�m vyjád�it jejich názor 
• nabídne mo�nost zú�astnit se �e�ení problémových situací samostatn� i ve 

skupin�
• umo�ní �ák�m sdílet zku�enosti (u�it se na chybách druhých) 
• vytvo�í podmínky pro získání informací z r�zných zdroj� (netrváme na jedné 

u�ebnici, trváme na uvedení zdroje informace) 
• bude �áky povzbuzovat p�i p�ekonávání potí�í (problém�, chyb) a budeme 

d�sledn� po�adovat dokon�ení práce 
• umo�ní �ák�m rozvinout jejich vlastní iniciativu 
• nabídne �ák�m aktivity (problémy), ve kterých uplatní vlastní postupy: 

syntézu, dedukci, indukci, analýzu, porovnávání,� 
• povede �áky k hodnocení ostatních a k sebehodnocení
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• vytvo�í podmínky pro praktické ov��ení správnosti �e�ení problému 
• zam��í se na vyu�itelnost u�iva v praktickém �ivot� (obsah, formy, 

metody,�) 
• povede �áky k osobní odpov�dnosti za jejich práci  

5.2.8.1.3  O�ekávané výstupy oboru  (OVO) v RVP ZV 

LÁTKY A T�LESA 
O�ekávané výstupy 

Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení: 
�ák  
F-9-1-01p zm��í v jednoduchých konkrétních p�ípadech vhodn� zvolenými m��idly 

d�le�ité fyzikální veli�iny charakterizující látky a t�lesa � délku, hmotnost, �as  

POHYB T�LES, SÍLY 
O�ekávané výstupy 

�ák 
F-9-2-01 rozhodne, jaký druh pohybu t�leso koná vzhledem k jinému t�lesu 
F-9-2-02 vyu�ívá s porozum�ním p�i �e�ení problém� a úloh vztah mezi rychlostí, 

dráhou a �asem u rovnom�rného pohybu t�les 
F-9-2-03 zm��í velikost p�sobící síly 
F-9-2-04 ur�í v konkrétní jednoduché situaci druhy sil p�sobících na t�leso, jejich 

velikosti, sm�ry a výslednici 
F-9-2-05 vyu�ívá Newtonovy zákony pro objas�ování �i p�edvídání zm�n pohybu t�les 

p�i p�sobení stálé výsledné síly v jednoduchých situacích
F-9-2-06 aplikuje poznatky o otá�ivých ú�incích síly p�i �e�ení praktických problém�

LÁTKY A T�LESA 
O�ekávané výstupy 

�ák 
F-9-1-01 zm��í vhodn� zvolenými m��idly n�které d�le�ité fyzikální veli�iny 

charakterizující látky a t�lesa 
F-9-1-02 uvede konkrétní p�íklady jev� dokazujících, �e se �ástice látek neustále 

pohybují a vzájemn� na sebe p�sobí 
F-9-1-03 p�edpoví, jak se zm�ní délka �i objem t�lesa p�i dané zm�n� jeho teploty 
F-9-1-04 vyu�ívá s porozum�ním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem p�i �e�ení 

praktických problém�
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MECHANICKÉ VLASTNOSTI TEKUTIN 
O�ekávané výstupy 

Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení: 
�ák  
F-9-3-01p vyu�ívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách pro �e�ení 

jednoduchých praktických problém�  

POHYB T�LES, SÍLY 
O�ekávané výstupy 

Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení: 
�ák  
F-9-2-01p   rozeznává, �e je t�leso v klidu, �i pohybu v��i jinému t�lesu  
F-9-2-02p  zná vztah mezi rychlostí, dráhou a �asem u rovnom�rného p�ímo�arého 

pohybu t�les p�i �e�ení jednoduchých problém�  
F-9-2-04p  rozezná, zda na t�leso v konkrétní situaci p�sobí síla  
F-9-2-05p  p�edvídá zm�nu pohybu t�les p�i p�sobení síly  
F-9-2-06p  aplikuje poznatky o jednoduchých strojích p�i �e�ení jednoduchých praktických 

problém�  

ENERGIE 
O�ekávané výstupy 

�ák 
F-9-4-01 ur�í v jednoduchých p�ípadech práci vykonanou silou a z ní ur�í zm�nu 

energie t�lesa 
F-9-4-02 vyu�ívá s porozum�ním vztah mezi výkonem, vykonanou prací a �asem 
F-9-4-03 vyu�ívá poznatky o vzájemných p�em�nách r�zných forem energie a jejich 

p�enosu p�i �e�ení konkrétních problém� a úloh 
F-9-4-04 ur�í v jednoduchých p�ípadech teplo p�ijaté �i odevzdané t�lesem 
F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody vyu�ívání r�zných energetických zdroj� z hlediska 

vlivu na �ivotní prost�edí (p�esun do geologie a ekologické výchovy) 

MECHANICKÉ VLASTNOSTI TEKUTIN 
O�ekávané výstupy 

�ák 
F-9-3-01 vyu�ívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách pro �e�ení 

konkrétních praktických problém�
F-9-3-02 p�edpoví z analýzy sil p�sobících na t�leso v klidné tekutin� chování t�lesa v 

ní
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ZVUKOVÉ D�JE 
O�ekávané výstupy 

Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení: 
�ák  
F-9-5-01p rozpozná zdroje zvuku, jeho �í�ení a odraz  
F-9-5-02p posoudí vliv nadm�rného hluku na �ivotní prost�edí a zdraví �lov�ka 

ENERGIE 
O�ekávané výstupy 

Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení: 
�ák  
F-9-4-02p uvede vzájemný vztah mezi výkonem, vykonanou prací a �asem (bez vzorc�)  
F-9-4-03p rozpozná vzájemné p�em�ny r�zných forem energie, jejich p�enosu a vyu�ití  
F-9-4-04p rozezná v jednoduchých p�íkladech teplo p�ijaté �i odevzdané t�lesem  
F-9-4-05p pojmenuje výhody a nevýhody vyu�ívání r�zných energetických zdroj� z 

hlediska vlivu na �ivotní prost�edí 

ZVUKOVÉ D�JE 
O�ekávané výstupy 

�ák 
F-9-5-01 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitativn� analyzuje p�íhodnost 

daného prost�edí pro �í�ení zvuku 
F-9-5-02 posoudí mo�nosti zmen�ování vlivu nadm�rného hluku na �ivotní prost�edí 
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ELEKTROMAGNETICKÉ A SV�TELNÉ D�JE 
O�ekávané výstupy 

Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení: 
�ák  
F-9-6-01p sestaví podle schématu jednoduchý elektrický obvod  
F-9-6-02p vyjmenuje zdroje elektrického proudu  
F-9-6-03p rozli�í vodi�e od izolant� na základ� jejich vlastností; zná zásady bezpe�nosti 

p�i práci s elektrickými p�ístroji a za�ízeními; zná druhy magnet� a jejich 
praktické vyu�ití; rozpozná, zda t�leso je, �i není zdrojem sv�tla  

F-9-6-07p zná zp�sob �í�ení sv�tla ve stejnorodém optickém prost�edí; rozli�í spojnou 
�o�ku od rozptylky a zná jejich vyu�ití 

VESMÍR 
O�ekávané výstupy 

�ák 
F-9-7-01 objasní (kvalitativn�) pomocí poznatk� o gravita�ních silách pohyb planet 

kolem Slunce a m�síc� planet kolem planet 
F-9-7-02 odli�í hv�zdu od planety na základ� jejich vlastností (p�esun do zem�pisu) 

ELEKTROMAGNETICKÉ A SV�TELNÉ D�JE 
O�ekávané výstupy 

�ák 
F-9-6-01 sestaví správn� podle schématu elektrický obvod a analyzuje správn� schéma 

reálného obvodu 
F-9-6-02 rozli�í stejnosm�rný proud od st�ídavého a zm��í elektrický proud a nap�tí 
F-9-6-03 rozli�í vodi�, izolant a polovodi� na základ� analýzy jejich vlastností 
F-9-6-04 vyu�ívá Ohm�v zákon pro �ást obvodu p�i �e�ení praktických problém�
F-9-6-05 vyu�ívá prakticky poznatky o p�sobení magnetického pole na magnet a cívku 

s proudem a o vlivu zm�ny magnetického pole v okolí cívky na vznik 
indukovaného nap�tí v ní 

F-9-6-06 zapojí správn� polovodi�ovou diodu 
F-9-6-07 vyu�ívá zákona o p�ímo�arém �í�ení sv�tla ve stejnorodém optickém prost�edí 

a zákona odrazu sv�tla p�i �e�ení problém� a úloh 
F-9-6-08 rozhodne ze znalosti rychlostí sv�tla ve dvou r�zných prost�edích, zda se 

sv�tlo bude lámat ke kolmici �i od kolmice, a vyu�ívá této skute�nosti p�i 
analýze pr�chodu sv�tla �o�kami 
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5.2.8.2   Vzd�lávací obsah vyu�ovacího p�edm�tu 

VESMÍR 
O�ekávané výstupy 

Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení: 
�ák  
F-9-7-01p objasní pohyb planety Zem� kolem Slunce a pohyb M�síce kolem Zem�  
F-9-7-02 odli�í hv�zdu od planety na základ� jejich vlastností  
- zná planety slune�ní soustavy a jejich postavení vzhledem ke Slunci  
- osvojí si základní v�domosti o Zemi jako vesmírném t�lese a jejím postavení ve vesmíru 
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PØEDMÌT: FYZIKA    ROÈNÍK: 6. 

 

Konkretizovaný výstup U�ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

�ák 

· uvede konkrétní pøíklady jevù, kterým se nepøímo 
pøesvìdèujeme, �e se èástice neustále pohybují a 
vzájemnì na sebe pùsobí 

· rozhodne, která tìlesa jsou z látky pevné, kapalné 
nebo plynné 

· nalezne spoleèné a rozdílné vlastnosti kapalin, plynù 
a pevných látek, toto dovede vysvìtlit i pomocí 
rozdílù v èásticové stavbì látek 

· uvede pøíklady vyu�ití vlastností látek 

 

 

 

· zmìøí vhodnì zvoleným mìøidlem délku pøedmìtu, 
objem tìlesa odmìrným válcem a hmotnost tìlesa na 
vahách 

· vzájemnì pøevádí bì�nì pou�ívané jednotky té�e 
velièiny 

· urèí hustotu látky mìøením hmotnosti a objemu tìlesa 
a výpoètem pomocí vztahu r=m:V (r=m/V) 

· doká�e najít hustotu látky v tabulkách 

· vypoète hmotnost tìlesa z jeho objemu a hustoty 

látky, ze které je tìleso 

· uvede pøíklad zmìny délky nebo objemu tìlesa pøi 
zmìnì jeho teploty 

· vysvìtlí princip mìøení teploty teplomìrem 

· urèí rozdíl teplot z namìøených hodnot  
· zmìøí zmìny teploty (vzduchu, kapaliny) s èasem a 

dovede je zaznamenat do tabulky a do grafu 

· odhadne a zmìøí dobu trvání dìje, napøíklad ujetí 
urèité dráhy vozidlem 

· pøevádí údaje o èase v rùzných jednotkách 

 

 

- tìlesa a látky, rozdíl 
- látky (tìlesa) pevné, kapalné a plynné 

- èásticová stavba látek, jejich charakteristické 
vlastnosti 

- atom, slo�ení atomu, proton, elektron, neutron a 
druhy jejich elektrického náboje 

- molekula, prvek a slouèenina 

- neuspoøádaný pohyb èástic látek, difúze 

- iont, charakter èásticového slo�ení pevných, 
kapalných a plynných látek 

- krystalické a amorfní látky 

 

- fyzikální velièina, èíselná hodnota a jednotka 
velièiny 

- FV délka, její jednotky, pøevody jednotek, mìøidla 
a zpùsoby mìøení, aritmetický prùmìr, øe�ení úloh 

- FV hmotnost, její jednotky, pøevody jednotek, 
mìøidla a zpùsoby mìøení, aritmetický prùmìr, 
øe�ení úloh 

- FV objem, její jednotky, pøevody jednotek, mìøidla 
a zpùsoby mìøení, aritmetický prùmìr, øe�ení úloh, 
zmìna objemu tìlesa pøi jeho zahøívání èi 
ochlazování, teplota tìlesa 

- FV hustota, její jednotky, pøevody jednotek, 
mìøidla a zpùsoby mìøení, øe�ení úloh 

- FV teplota, její jednotky, pøevody jednotek, mìøidla 
a zpùsoby mìøení, øe�ení úloh 

- FV èas, její jednotky, pøevody jednotek, mìøidla a 
zpùsoby mìøení, øe�ení úloh 

 

 

 

OVO: 

F-9-1-01, F-9-1-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 
F-9-1-01, F-9-1-02,  

F-9-1-03, F-9-1-04 

F-9-2-01, F-9-2-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MeV � Práce 
v realizaèním týmu 

 

EV - Základní 
podmínky �ivota 
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PØEDMÌT: FYZIKA    ROÈNÍK: 6. 

 

Konkretizovaný výstup U�ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

�ák 

· urèí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil, 
pùsobících na tìleso 

· zmìøí sílu, kterou je napø. tìleso pøitahováno k Zemi 

· experimentálnì proká�e vzájemné pøitahování a 
odpuzování elektrovaných tìles a tento jev vysvìtlí 

· pomocí experimentu urèí póly tyèového magnetu 

· znázorní prùbìh indukèních èar magnetického pole 
tyèového magnetu 

· popí�e magnetické pole Zemì a uvede pøíklad jeho 
vyu�ití 

· urèí gravitaèní sílu, jakou Zemì pùsobí na tìleso o 
urèité hmotnosti 

· pomocí experimentu proká�e existenci gravitaèního, 
magnetického a elektrického pole 

 

· sestaví správnì podle schématu elektrický obvod  
· správnì pou�ívá schematické znaèky a zakreslí schéma 

reálného obvodu 

· urèí a pokusem ovìøí podmínky vedení proudu 
obvodem 

· experimentem rozhodne, zda je látka vodiè nebo 
izolant 

· uvede pøíklady spotøebièù, které vyu�ívají tepelné 
úèinky elektrického proudu 

· objasní, pøípadnì pokusem uká�e nebezpeèí vzniku 
zkratu a mo�nosti ochrany pøed ním pomocí pojistky 

· pokusem proká�e existenci magnetického pole kolem 
cívky s elektrickým proudem a uvede pøíklady vyu�ití 
v elektromagnetech 

· porovná vlastnosti elektromagnetù a permanentních 
magnetù 

· zapojí spotøebièe (napø. �árovky) za sebou a vedle sebe, 
uvede vyu�ití obou druhù zapojení v praxi 

 

- FV síla, její jednotky a mìøení, druhy sil 
- vzájemné pùsobení tìles a jeho projevy 

- síla, její jednotka a znázornìní síly 

- gravitaèní síla, vztah mezi gravitaèní silou 
pùsobící na tìleso a hmotností tìlesa, gravitaèní 
pole, svislý smìr a jeho mìøení 

- Magnetická síla, magnety pøírodní a umìlé, 
magnetické siloèáry 

- gravitaèní, elektrické a magnetické pole 

 

 

 

 

 

 

 

- elektrický obvod a jeho hlavní souèásti, 
schematické znaèky  

- zdroj a spotøebiè 

- vodièe a izolanty, jejich vlastnosti 
- baterie a akumulátor, elektrolyt 
- zkrat 

- FV elektrické napìtí a jeho jednotka 

- FV elektrický proud a jeho jednotka 

- zapojení spotøebièù za sebou a vedle sebe 

- bezpeènostní opatøení pøi práci s elektrickým 
zaøízením a první pomoc pøi úrazu el. proudem 

 

 

 

 

 

OVO: 

F-9-2-03, F-9-2-04, 

F-9-2-05, F-9-2-06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

F-9-6-01, F-9-6-02, 

F-9-6-03, F-9-6-04,  

F-9-6-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EV - Lidské aktivity a 
problémy �ivotního 
prostøedí 
 

MeV � Práce 
v realizaèním týmu 
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PØEDMÌT: FYZIKA    ROÈNÍK: 6. 

 

Konkretizovaný výstup U�ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

�ák: 
 

· experimentem porovná proud v rùzných èástech 
jednoduchého a rozvìtveného elektrického obvodu 

· dodr�uje pravidla bezpeènosti práce s elektrickými 
zaøízeními, k jejich objasnìní vyu�ívá poznatky o 
vedení elektrického proudu v kapalinách a plynech 

· vysvìtlí postup pøi poskytnutí první pomoci pøi úrazu 
elektrickým proudem a umí tento postup pou�ít 
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PØEDMÌT: FYZIKA    ROÈNÍK: 7. 

 

Konkretizovaný výstup U�ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

�ák 

· rozhodne, jaký druh pohybu tìleso koná vzhledem 
k jinému tìlesu, pøípadnì zda je vzhledem ke 
druhému tìlesu v klidu 

· rozhodne, zda je pohyb pøímoèarý nebo køivoèarý, 
urèí trajektorii konkrétního pohybu tìlesa 

· rozli�í rovnomìrný a nerovnomìrný pohyb 

· urèí rychlost rovnomìrného pohybu 

· dovede odhadnout velikost rychlosti bì�ných pohybù 
(chùze, jízda na kole, autem) a má pøedstavu o 
jednotkách rychlosti 

· velikost rychlosti v dané jednotce vyjádøí jinou 
jednotkou rychlosti 

· vyu�ívá s porozumìním pøi øe�ení problémù a úloh 
vztah mezi rychlostí, dráhou a èasem u 
rovnomìrného pohybu tìles 

· vypoète dráhu rovnomìrného pohybu 

· závislost dráhy pohybu na èase vyjádøí grafem 

· z grafu dráhy urèí rychlost rovnomìrného pohybu a 
zjistí, kdy bylo tìleso v daném místì, nebo kde bylo 
v daném èase 

· z daných údajù vypoète prùmìrnou rychlost 

· zmìøí dráhu a dobu urèitého pohybu a vypoète jeho 
prùmìrnou rychlost 
 

· urèí v konkrétní jednoduché situaci, která dvì tìlesa 
na sebe vzájemnì pùsobí silou a jaký je úèinek tohoto 
pùsobení 

· zmìøí velikost síly silomìrem 

· znázorní sílu graficky 

 

 

- pohyb a klid tìlesa jako zmìna resp. stálost jeho 
polohy vzhledem k jiným tìlesùm 

- dráha jako délka trajektorie ura�ená tìlesem 

- rovnomìrný a nerovnomìrný pohyb 

- pohyb pøímoèarý a køivoèarý 

- rychlost rovnomìrného pohybu a prùmìrná rychlost  
- grafické vyjádøení dráhy a rychlosti na èase, jízdní 

øád a grafikon 

- nerovnomìrný pohyb, jednotky rychlosti 
- skládání dvou sil stejných a opaèných smìrù 

pùsobících na tìleso 

 

 

 

OVO: 

F-9-1-02, F-9-2-01,  

F-9-2-02, F-9-2-03,  

F-9-2-04, F-9-2-05,  

F-9-2-06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MeV � Práce 
v realizaèním týmu 

MeV � Tvorba 

mediálního sdìlení 
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PØEDMÌT: FYZIKA    ROÈNÍK: 7. 

 

Konkretizovaný výstup U�ivo P esahy,!souvislosti Pr" ezová!témata 

�ák 

· urèí výslednici sil pùsobících v jedné pøímce 

· rozhodne, zda jsou dvì síly v rovnováze 

· graficky urèí výslednici dvou rùznobì�ných sil 
· odhadne polohu tì�i�tì tìlesa a experimentálnì jej 

nalezne u tìlesa (napø. deska, tyè, èinka) 
· rozhodne, zda je tìleso ve stabilní nebo nestabilní 

poloze 

 

· v jednoduchých pøípadech pøedpoví, jaký bude pohyb 
tìlesa nebo jeho zmìna, kdy� zná sílu nebo 
výslednici sil, které na tìleso pùsobí 

· zdùvodní, proè je v dané situaci tìleso v klidu nebo 

v rovnomìrném pøímoèarém pohybu a urèí síly 
pùsobící na tìleso, které jsou pøitom v rovnováze 

· na pøíkladech uká�e, �e silové pùsobení tìles je v�dy 
vzájemné, �e síly akce a reakce vznikají i zanikají 
souèasnì, mají stejnou velikost a pùsobí na rùzná 
tìlesa 

· posuvné úèinky síly spojuje v�dy se zmìnou rychlosti 
pohybu tohoto tìlesa 

· rozhodne, zda je páka otáèivá kolem pevné osy 
v rovnová�né poloze 

· výpoètem nebo experimentem urèí sílu nebo rameno 
síly tak, aby se páka dostala do rovnová�né polohy 

· uvede pøíklady pou�ití páky v praxi a objasní 
výhodnost pou�ití páky v konkrétním pøípadì 

· pøedpoví, jak se zmìní deformaèní úèinky síly pøi 
zmìnì její velikosti nebo obsahu plochy, na které 
pùsobí 

 

 

 

 

- skládání více sil, pùsobících na tìleso v rùzných 
smìrech, rovnobì�ník sil 

- rovnováha sil pùsobících na tìleso 

- tì�i�tì tìlesa a jeho vlastnosti 
 

 

 

 

- pohybové zákony 

- zákon síly � posuvné úèinky síly na tìleso a jejich 
souvislost s velikostí pùsobící síly a hmotnosti 
tìlesa 

- zákon setrvaènosti 
- zákon akce a reakce 

 

 

 

 

 

 

 

- rameno síly, moment síly a jeho jednotka 

 

 

- páka a její vlastnosti, rovnováha na páce 

 

 

- tlaková síla, tlak a jeho jednotka 

 

 

OVO: 

F-9-2-05, F-9-2-06 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

F-9-2-05, F-9-2-06 
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PØEDMÌT:  FYZIKA    ROÈNÍK:  7. 

 

Konkretizovaný výstup U�ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

�ák 

· v jednoduchém pøípadì zmìøí tøecí sílu 

· porovná tøecí síly pùsobící mezi tìlesy pøi rùzné 
tlakové síle, drsnosti nebo obsahu styèných ploch 

· uvede pøíklady pùsobení klidové tøecí síly 

· objasní pùsobení klidové tøecí síly na pøíkladech 
(napø. pøi chùzi èlovìka, pøi jízdì auta,�) 

· rozhodne o u�iteènosti nebo �kodlivosti tøení 
v konkrétní situaci a navrhne vhodný zpùsob jeho 
zmen�ení nebo zvìt�ení 
 

· porovná tlaky zpùsobené rùznými silami 
· urèí tlak vyvolaný silou, pùsobící kolmo na plochu 

· navrhne, jak lze v konkrétní situaci zvìt�it nebo 
zmen�it tlak 

 

· rozpozná ve svém okolí, pøípadnì u hudebního 
nástroje, co je zdrojem zvuku 

· vysvìtlí, proè je látkové prostøedí nezbytnou 
podmínkou �íøení zvuku 

· na pøíkladech uká�e, �e rychlost zvuku souvisí s 
prostøedím, ve kterém se zvuk �íøí 

· na pøíkladu blesku a hromu porovná rychlost �íøení 
zvuku ve vzduchu a rychlost svìtla ve vzduchu 

· pokusem doká�e, �e vý�ka tónu je tím vìt�í, èím vìt�í 
je jeho kmitoèet 

· popí�e, jak pøijímáme zvuk uchem 

· pokusem uká�e význam rezonanèních skøínìk u 
hudebních nástrojù 

· uvede pøíklady vyu�ití tìchto zvukových dìjù pøi 
zaøizování interiérù kin a divadel 

· umí kvalitativnì porovnat zdroje zvuku podle 
hlasitosti a rozhodnout o �kodlivosti zvuku 

 

 

- síla (smykového) tøení, a její souvislost s tlakovou 

silou, obsahem drsností a materiálem tøecích ploch 

- mìøení tøecí síly 

 

 

- tøení a tøecí síla v praxi 
 

 

 

 

- vztah mezi tlakovou silou, tlakem a obsahem 

plochy, na ni� síla pùsobí 
 

 

 

- podstata vzniku zvuku, zdroj zvuku 

- kmitání a vlnìní 
- frekvence a perioda 

- infrazvuk a ultrazvuk a jejich vyu�ití 
- látkové prostøedí jako podmínka vzniku a �íøení 

zvuku 

- �íøení zvuku v rùzných prostøedích 

- pohlcování zvuku 

- rychlost zvuku a její souvislost s druhem prostøedí, 
v nìm� se zvuk �íøí a hustotou prostøedí 

- tón, vý�ka tónu, barva tónu, rezonance 

- hlasitost zvuku, hluk a jeho negativní vliv na zdraví 
èlovìka, ochrana pøed nadmìrným hlukem 

- odraz zvuku na pøeká�ce, zvuková ozvìna 

 

 

OVO: 

F-9-2-05, F-9-2-06 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 
F-9-3-01, F-9-3-02 

 

 

 

OVO: 
F-9-5-01, F-9-5-02 
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PØEDMÌT:  FYZIKA    ROÈNÍK:  7. 

 

Konkretizovaný výstup U�ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

�ák 

· vyu�ívá poznatkù závislosti hlasitosti zvuku na 
zdroji, na vzdálenosti a na prostøedí, ve kterém se 
zvuk �íøí 

· navrhne mo�nost, jak zmen�it �kodlivé úèinky 
nadmìrného hlasitého zvuku 

 

 

· rozli�í zdroj svìtla a osvìtlené tìleso 

· rozhodne, zda je dané prostøedí èiré, prùhledné, 
prùsvitné nebo neprùhledné 

· uvede velikost rychlosti svìtla ve vakuu a porovná ji 
s rychlostí svìtla v jiných prostøedích 

· objasní fáze Mìsíce 

· vysvìtlí vznik stínu a vznik zatmìní Slunce a Mìsíce 

· vyu�ívá zákon odrazu svìtla na rozhraní dvou 
prostøedí k øe�ení problémù a úloh  

· rozpozná pomocí pokusu duté a vypuklé zrcadlo 

· pokusem najde ohnisko dutého zrcadla a urèí jeho 
ohniskovou vzdálenost 

· zobrazí daný pøedmìt dutým zrcadlem 

· uvede pøíklady vyu�ití kulových zrcadel 
· na pøíkladech uká�e, kdy dochází k lomu svìtla od 

kolmice a kdy ke kolmici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- zdroje svìtla, bodový a plo�ný zdroj svìtla 

- �íøení svìtla v rùzných optických prostøedích 

 

- rozbíhavý a rovnobì�ný svazek svìtla, pøímoèaré 
�íøení svìtla 

- odraz svìtla na rozhraní dvou optických prostøedí 
- clona, stín a jeho vznik 

- zatmìní Slunce a Mìsíce 

 

- rychlost svìtla a její souvislost s prostøedím, 
v nìm� se svìtlo �íøí 

- ohnisko a ohnisková vzdálenost kulového zrcadla 

- zobrazení zrcadly (rovinným, kulovým) 
 

- prostøedí opticky hust�í a opticky øid�í 
- lom svìtla na rozhraní dvou prostøedí 
- lom ke kolmici a od kolmice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 
F-9-6-07, F-9-6-08 

 

 

 

 

 

 

 

 

MeV � Práce 
v realizaèním týmu 
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PØEDMÌT:  FYZIKA    ROÈNÍK:  7. 

 

Konkretizovaný výstup U�ivo P esahy,!souvislosti Pr" ezová!témata 

�ák: 
· doká�e pokusem, �e sluneèní svìtlo je slo�eno 

z barevných svìtel 
· vysvìtlí, èím je dána barva prùhledného prostøedí a 

èím barva neprùhledných tìles 

 

· rozli�í pokusem èoèku spojku a èoèku rozptylku 

· najde pokusem ohnisko spojky 

· zobrazí pøedmìt (napø. plamen svíèky) spojkou 

· urèí, jaký obraz vznikne pøi pou�ití rozptylky 

· vysvìtlí a uká�e pou�ití spojky jako lupy 

· vysvìtlí funkci oka jako �optického pøístroje�, popí�e 
vadu krátkozrakého a dalekozrakého oka a korekci 

brýlemi 
· z vhodných èoèek sestaví model mikroskopu a 

dalekohledu 

· uvede pøíklady vyu�ití jednoduchých optických 
pøístrojù 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- rozklad svìtla optickým hranolem, barvy 

 

 

 

 

- èoèky, spojka a rozptylka 

- ohnisko a ohnisková vzdálenost èoèky, lupa 

 

 

 

- optické vlastnosti oka 

 

 

 

- jednoduché optické pøístroje � periskop, mikroskop, 

dalekohled a fotoaparát 
  

 

OVO: 

F-9-6-09, F-9-6-10 

 

MeV � Práce 
v realizaèním týmu 
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PØEDMÌT:  FYZIKA    ROÈNÍK:  8. 

 

Konkretizovaný výstup U�ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

�ák 

· urèí v jednoduchých pøípadech, zda se koná práce a 
které tìleso koná práci 

· vypoèítá práci, je-li dána síla a dráha, po které síla 
pùsobí (rovnobì�nì se smìrem dráhy) W=Fs 

· pøedvede vykonání práce o velikosti pøibli�nì 1J 

· porovná práci vykonanou pøi pou�ití jednoduchých 
strojù a bez nich 

· urèí podmínku rovnováhy na pevné a volné kladce 

· uká�e výhody pou�ití kladek v praxi a uvede pøíklady 
jejich vyu�ití 

 

· urèí výkon z práce a èasu 

· odhadne (v jednoduchých pøípadech � napø. pøi 
sportu) vykonanou práci nebo výkon 

· porovná velikost dvou rùzných prací nebo výkonù 

· pøi rovnomìrném pohybu tìlesa vyu�ije pro urèení 
výkonu vztah P=Fv 

 

· pokusem nebo na pøíkladech uká�e, �e se pohybová 
energie tìlesa nebo jeho polohová energie 
v gravitaèním poli Zemì nebo energie pru�nosti 
mù�e projevit schopností tìlesa konat práci 

· objasní v konkrétní situaci, �e zmìna polohové nebo 
pohybové energie je spojena se schopností tìlesa 
konat práci 

· urèí vykonanou práci ze zmìny polohové energie 
tìlesa 

· v jednoduchých pøípadech urèí zmìnu pohybové 
nebo polohové energie tìlesa z vykonané práce 

· porovná pohybové energie tìles pomocí rychlosti a 
hmotnosti tìlesa 

 

  

- práce jako fyzikální velièina, výpoèet práce 

 

 

 

 

- práce a jednoduché stroje 

 

- pevná kladka a její vlastnosti, rovnováha na pevné 
kladce 

- volná kladka a kladkostroj 
  

- úèinnost a výkon 

 

 

 

 

 

 

- formy energie 

- pohybová a polohová energie a jejich jednotky 

 

 

 

- vzájemné pøemìny a pøenos pohybové a polohové 
energie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

F-9-4-01, F-9-4-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 
F-9-4-03, F-9-4-04 
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PØEDMÌT:  FYZIKA    ROÈNÍK:  8. 

 

Konkretizovaný výstup U�ivo P esahy,!souvislosti Pr" ezová!témata 

�ák 

· popí�e na pøíkladì vzájemnou pøemìnu polohové a 
pohybové energie tìles 

· na pøíkladu uvede rùzné pøemìny energie 

 

· uvede pøíklady jevù, které dokazují, �e se èástice 
látek neustále pohybují a vzájemnì na sebe pùsobí 

· popí�e, pøípadnì doká�e pokusem, jak teplota tìlesa 
souvisí s rychlostí neuspoøádaného pohybu èástic 
tìlesa 

· objasní vnitøní energii tìlesa jako energii, která 
souvisí s energií èástic a �e její souèástí je celková 
pohybová energie v�ech èástic v tìlese 

· vysvìtlí, jak se mìní vnitøní energie tìlesa s jeho 

teplotou 

· pøedvede jednoduchý pokus na zmìnu vnitøní energie 
tìlesa konáním práce (tøením, deformací) nebo 
tepelnou výmìnou 

· uvede praktický pøíklad zmìny vnitøní energie tìlesa 
konáním práce 

· rozli�uje a správnì pou�ívá pojmy teplo a teplota 

· pøedpoví, v konkrétním pøíkladu tepelné výmìny, jak 
se budou mìnit teploty daných tìles 

· v M-F tabulkách vyhledá mìrnou tepelnou kapacitu 
nìkterých látek a vysvìtlí její význam v praxi 

· urèí teplo pøijaté nebo odevzdané tìlesem pøi tepelné 
výmìnì (bez zmìny skupenství), pøípadnì zmìnu 
teploty nebo hmotnost tìlesa ze vztahu Q=mc(t2-t1) 

· v jednoduchých pøípadech pokusem urèí teplo 
odevzdané nebo pøijaté pøi tepelné výmìnì 

· rozhodne, zda tepelná výmìna probíhá vedením, 
proudìním nebo záøením, navrhne, jak ji lze 
v pøípadì potøeby zlep�it nebo omezit 

 

 

 

 

 

- vnitøní energie tìlesa a její souvislost s teplotou 
tìlesa 

- èásticové slo�ení látek 

 

 

 

 

 

 

- zmìna vnitøní energie konáním práce a tepelnou 
výmìnou 

 

 

 

 

 

- teplo a jeho jednotka 

 

 

 

- teplo pøedané tìlesu (bez zmìny skupenství) a jeho 
souvislost se zmìnou teploty tìlesa, jeho hmotností   

- mìrná tepelná kapacita látky, z ní� je tìleso a její 
význam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

F-9-4-03, F-9-4-04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MeV � Práce 
v realizaèním týmu 
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PØEDMÌT:  FYZIKA    ROÈNÍK:  8. 

 

Konkretizovaný výstup U�ivo P esahy,!souvislosti Pr" ezová!témata 

�ák 

· porovná látky podle jejich tepelné vodivosti a uvede 
pøíklady jejich vyu�ití (napø. izolace domu, cestovní 
lednièka,�) a pøíklady zvìt�ování nebo zmen�ování 
tepelné výmìny (volba obleèení aj.) 

 

· uvede pøíklady zmìn skupenství z praktického �ivota 
a objasní, zda se pøi nich teplo pohlcuje nebo 
uvolòuje 

· v tabulkách (M-F) nalezne teploty tání látek a 

rozhodne, v jakém skupenství je tìleso z dané látky 
pøi urèité teplotì, pøedpoví, k jaké skupenské zmìnì 
pøi dané teplotì dojde 

· doká�e pokusem zmìnu skupenství urèité látky a 
proká�e uvolnìní nebo pohlcení skupenského tepla 

· vysvìtlí tání a tuhnutí krystalické látky na základì 
uspoøádání a rychlosti pohybu èástic látky 

· nalezne v M-F tabulkách mìrné skupenské teplo dané 
látky a vysvìtlí jeho význam 

· popí�e pokus, který prokazuje zvìt�ení objemu vody 
pøi zmrznutí 

· objasní jev anomálie vody a uvede negativní 
dùsledky (napø. popraskání vodovodního potrubí,..) 

· navrhne a pokusem ovìøí, jak lze zvìt�it nebo 
zmen�it rychlost vypaøování kapaliny, uvede 
praktické vyu�ití 

· uvede, jak se zmìní teplota varu kapaliny v závislosti 
na tlaku nad vroucí kapalinou, uvede praktické 
vyu�ití tohoto jevu 

· objasní a na konkrétních pøíkladech uvede, kdy 
nastává kapalnìní vodní páry ve vzduchu 

· vysvìtlí vliv mlhy, jinovatky a oblakù 

 

 

- tepelná výmìna proudìním a vedením 

- tepelné záøení, sluneèní záøení 
 

 

 

- pøemìny skupenství látek 

 

 

- tání a tuhnutí krystalické látky, trojný bod 

 

 

 

 

 

 

 

- teplota tání, skupenské teplo tání 
 

 

 

- vypaøování a var, teplota varu 

- kapalnìní 
- amorfní látky a zmìna jejich skupenství 
- souvislost zmìn vnitøní energie tìles a zmìn jejich 

èásticové stavby se zmìnami jejich skupenství 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

F-9-4-03, F-9-4-04 
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PØEDMÌT:  FYZIKA    ROÈNÍK:  8. 

 

Konkretizovaný výstup U�ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

�ák 

· popí�e jev nebo pøedvede pokus, který ukazuje, �e 
pøi stlaèení kapaliny nebo plynu vzroste tlak ve 
v�ech místech stejnì 

· na pøikladu z praxe vysvìtlí princip hydraulického 
zaøízení 

· porovná tlaky v rùzných hloubkách kapaliny, ve 
stejné hloubce rùzných kapalin 

· pøi výpoètech a øe�ení problémù vyu�ije vztah 
p=hrg 

· objasní nìkteré jevy, které souvisí s hydrostatickým 
tlakem (napø. sifon, stavba hrází,�) 

· urèí pokusem i výpoètem velikost vztlakové síly 
pùsobící na tìleso v kapalinì 

· znázorní síly pùsobící na tìleso v kapalinì a jejich 

výslednici 
· pøedpoví z analýzy sil pùsobících na tìleso v klidné 

tekutinì, zda toto tìleso bude plavat, potápìt se 
nebo se bude vzná�et 

· vysvìtlí pøíèiny existence atmosférického tlaku a 
pokusem proká�e jeho existenci 

· porovná atmosférický tlak v rùzných vý�kách a 
popí�e zpùsob jeho mìøení 

· provede mìøení atmosférického tlaku v daném 
místì s vyu�itím nìkterého z pøístrojù na maøení 
atmosférického tlaku 

· objasní vliv zmìn atmosférického tlaku na poèasí 
· uvede pøíklad pùsobení vztlakové síly, pùsobící 

napø. v atmosféøe a její vyu�ití 
· zmìøí tlak plynu v uzavøené nádobì (napø. 

pneumatice) a rozhodne, zda je v nádobì pøetlak 
nebo podtlak plynu 

 

- pùsobení tlakové síly na kapalinu v klidu 

- Pascalùv zákon 

 

 

- hydraulická zaøízení a jejich vyu�ití 
 

- pùsobení gravitaèní síly na kapalinu v klidu 

 

 

 

- hydrostatický tlak, souvislost s hloubkou a hustotou 

kapaliny 

 

 

 

 

- podmínky plavání, vzná�ení se a potápìní tìles jako 
dùsledek konkrétního vztahu mezi gravitaèní silou 
pùsobící na tìleso v tekutinì a vztlakovou silou 

- Archimédùv zákon 

- pøístroje pro mìøení hydrostatického a 
atmosférického tlaku a jeho mìøení 

 

- pùsobení gravitaèní síly na atmosféru, atmosférický 
tlak 

 

- procesy v atmosféøe, poèasí 
- vztlaková síla v kapalinách a plynech, potápìní 
 

- tlak plynu v uzavøené nádobì, pøetlak a podtlak. 

 

 

 

OVO: 

F-9-3-01, F-9-3-02 
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PØEDMÌT:  FYZIKA    ROÈNÍK: 9. 

 

Konkretizovaný výstup U�ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

 

�ák 

· rozhodne, zda se budou dvì elektricky nabitá tìlesa 
pøitahovat nebo odpuzovat 

· vysvìtlí elektrování tìles tøením a princip uzemnìní 
nabitého tìlesa 

· objasní vznik blesku a zásady ochrany pøed jeho 
úèinky 

· uká�e pokusem a vysvìtlí, proè se k elektrovanému 
tìlesu pøitahují nenabitá tìlesa z izolantu (polarizaci 

izolantu) i nenabitá vodivá tìlesa (elektrostatická 
indukce) 

· pokusem proká�e existenci elektrického pole 
v okolí nabitého tìlesa, znázorní siloèáry 
elektrického pole 

· uvede pøíklady z praxe, jak se z hlediska 

bezpeènosti zabraòuje vzájemnému 
elektrostatickému pøitahování tìles 

· objasní podstatu elektrického proudu v kovových 
vodièích a v elektrolytech 

· na konkrétním pøíkladu vysvìtlí nebo pokusem 
ovìøí princip elektrolytického pokovování 
pøedmìtù 

· vysvìtlí, proè izolanty nevedou elektrický proud 

· rozhodne, zda jsou v daném obvodu splnìny 
podmínky vzniku elektrického proudu a ovìøí jejich 
splnìní pokusem 

· zmìøí elektrický proud v daném místì obvodu 
ampérmetrem 

· zmìøí elektrické napìtí mezi dvìma místy obvodu 
voltmetrem 

· urèí výsledné napìtí zdroje pøi zapojení nìkolika 
èlánkù za sebou 

· zvolí k danému spotøebièi vhodný zdroj napìtí, 
porovná vyu�ití z hlediska hospodárnosti 

 

 

- elektrování tìles tøením 

 

- elektrický náboj 
 

 

 

- vodièe a izolanty v elektrickém poli 
 

 

 

- siloèáry elektrického pole 

 

 

 

 

 

- elektrický proud v kovech a elektrolytech 

- elektrický èlánek 

- podstata vedení elektrického proudu v kovech 

- (usmìrnìný pohyb volných elektronù) 
- podstata vedení elektrického proudu v kapalinách 

(usmìrnìný proud volných kladných a záporných 
iontù) 

- podstata vedení elektrického proudu plynech 
(usmìrnìný proud volných iontù a elektronù a 
polovodièích usmìrnìný proud volných elektronù a 
dìr) 

- mìøení elektrického proudu 

- mìøení elektrického napìtí 
 

 

 

- zdroje elektrického napìtí 

 

 

OVO: 

F-9-6-05, F-9-1-02, 

F-9-6-04 

 

 

 

OVO: 
F-9-6-03, F-9-6-02 

 

 

 

 

 

 

OVO: 
F-9-6-03, F-9-6-04, 

F-9-6-05 
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PØEDMÌT:  FYZIKA    ROÈNÍK:  9. 

 

Konkretizovaný výstup U�ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

�ák 

· pøedpoví zmìnu proudu v kovovém vodièi pøi zmìnì 
napìtí mezi jeho konci 

· pøedpoví zmìnu proudu v obvodu, kdy� se pøi stálém 
napìtí zvìt�í nebo zmen�í odpor rezistoru zapojeného 
v obvodu 

· vypoète jednu z velièin:proud, napìtí a odpor pro 
kovový vodiè (spotøebiè), jestli�e zná zbývající dvì 
(aplikace Ohmova zákona) 

· pokusem urèí závislost proudu procházejícího daným 
spotøebièem na napìtí mezi svorkami spotøebièe a 
výsledek graficky vyjádøí 

· z grafu závislosti proudu na napìtí pro daný rezistor 
urèí k danému proudu napìtí, nebo k danému napìtí 
proud, nebo odpor rezistoru 

· porovná odpor dvou kovových drátù, které se li�í jen 
prùøezem, nebo jen délkou, nebo jen materiálem a 
toto ovìøí pokusem 

· popí�e, jak se mìní odpor kovového vodièe s teplotou 

· rozpozná, podle schématu i podle reálného zapojení, 
zapojení spotøebièù za sebou a vedle sebe, urèí 
výsledné napìtí, výsledný elektrický proud a 
výsledný odpor spotøebièù 

· pøedpoví, jak se zmìní proud v obvodu, kdy� dva 
spotøebièe zapojíme místo sériovì paralelnì nebo 
naopak a toto ovìøí pokusem 

· rozhodne, jak je vhodné zapojit elektrické spotøebièe 
v domácnosti a svoji volbu zdùvodní 

· urèí elektrickou práci vykonanou za urèitou dobu pro 
daný proud a napìtí nebo urèí elektrickou práci 
z elektrického pøíkonu spotøebièe a doby prùchodu 
elektrického proudu 

· vyjádøí elektrickou práci ve Ws nebo v kWh, v J 

 

- Ohmùv zákon pro kovy, odpor vodièe a jeho 
jednotka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- závislost odporu na vlastnostech vodièe 

 

- souvislost odporu vodièe s délkou, prùøezem, 
materiálem a teplotou vodièe 

 

- výsledný odpor rezistorù zapojených za sebou a 
vedle sebe 

 

 

- reostat, regulace hodnoty proudu reostatem 

 

 

- výsledné napìtí, proud a odpor vodièù spojených za 
sebou a vedle sebe 

- elektrické napìtí a jeho jednotka 

- zapojení voltmetru do obvodu a mìøení 
elektrického napìtí 

 

- elektrická práce, elektrická energie 

 

OVO: 

F-9-6-02, F-9-6-04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 
F-9-4-01, F-9-4-02, 

F-9-4-03  
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PØEDMÌT:  FYZIKA    ROÈNÍK:  9. 

 

Konkretizovaný výstup U�ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

�ák 

· urèí výkon elektrického proudu ve vodièi mezi jeho� 
konci je napìtí U 

· z údajù o pøíkonech na �títcích elektrických 
spotøebièù urèí, jaký je odpor spotøebièù po jejich 
pøipojení ke zdroji o uvedeném napìtí 

· vysvìtlí význam uzemnìní u domácích spotøebièù 

· vysvìtlí zpùsob a zdùvodní zapojení vodièù 
v zásuvce 

· vysvìtlí, jak mù�e dojít ke zkratu, v èem je jeho 
nebezpeèí a jak mu lze pøedcházet 

· øídí se základními pravidly pro bezpeèné zacházení 
s elektrickými zaøízeními 

· porovná elektrickou energii spotøebovanou rùznými 
domácími spotøebièi za urèitou dobu a odhadne cenu, 
kterou za tuto energii zaplatí 

· navrhne mo�né úspory elektrické energie v bytì nebo 
v domì 

 

· proká�e pokusem existenci magnetického pole kolem 
cívky s elektrickým proudem a na pøíkladech z praxe 

objasní jeho vyu�ití v elektromagnetech 

· vysvìtlí princip èinnosti stejnosmìrného 
elektromotoru a pøíklady jeho vyu�ití v praxi 

· pøedvede jednoduchým pokusem vznik indukovaného 
proudu v cívce a uká�e, na èem závisí jeho hodnota a 
smìr 

· objasní vznik støídavého proudu pøi otáèení magnetu 
v blízkosti cívky nebo otáèením cívky 
v magnetickém poli 

· z konkrétního grafu èasového prùbìhu støídavého 
proudu (nebo napìtí) urèí jeho periodu a kmitoèet 

 

- elektrický výkon a pøíkon, úèinnost 
- elektrický obvod a jeho hlavní souèásti, sériové a 

paralelní zapojení 
- elektrický proud � stejnosmìrný a jeho základní 

charakteristiky 

- zapojení ampérmetru do obvodu a mìøení 
elektrického proudu 

- elektøina v domácnosti, spotøebièe, rozvodná sí� 

- tepelné úèinky elektrického proudu, tepelné 
spotøebièe 

- ochrana pøed úrazem elektrickým proudem 

- elektrický spotøebiè, oznaèení, normy 

- bezpeènostní opatøení pøi práci s elektrickými 
spotøebièi 

 

 

 

 

- magnetické pole magnetu a cívky s proudem v 
magnetickém poli  

- indukèní èáry 

- elektromagnet 

- stejnosmìrný elektromotor 
- elektromagnetická indukce 

 

 

- støídavý a stejnosmìrný proud 

 

- perioda a kmitoèet 
- jednofázový alternátor 

 

 

 

 

OVO: 

F-9-4-02, F-9-4-03,  

F-9-6-01, F-9-6-02,  

F-9-6-03, F-9-6-04,  

F-9-6-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 
F-9-6-05, F-9-6-02 
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PØEDMÌT:  FYZIKA    ROÈNÍK:  9. 

 

Konkretizovaný výstup U�ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

�ák 

· objasní princip èinnosti alternátoru a popí�e, k jakým 
pøemìnám energie v nìm dochází 

· rozli�í stejnosmìrný proud od støídavého a zmìøí 
vhodným mìøidlem elektrický proud a napìtí 

· urèí transformaèní pomìr transformátoru, uvede 
pøíklady praktického vyu�ití transformace dolù a 
transformace nahoru 

· popí�e a zdùvodní vyu�ití transformátoru a rozvodné 
elektrické síti 
 

· uká�e pokusem, jak se mìní odpor termistoru pøi jeho 
zahøívání a otvor fotorezistoru pøi osvìtlení, uvede 
pøíklady vyu�ití tìchto jevù 

· zapojí polovodièovou diodu nebo led diodu 
v propustném a závìrném smìru 

· uvede pøíklad vyu�ití usmìròujícího úèinku 
polovodièové diody 

· objasní pøemìny energie ve sluneèním èlánku a 
uvede pøíklady jeho vyu�ití jako alternativního zdroje 
energie 

 

· popí�e základní stavební èástice atomu a jeho slo�ení 
· objasní podstatu radioaktivního záøení 
· popí�e øetìzovou jadernou reakci a objasní nebezpeèí 

jejího zneu�ití v jaderných zbraních a mo�nosti 
vyu�ití v jaderných elektrárnách 

· vysvìtlí pøemìny energie v jaderné, vodní a tepelné 
elektrárnì, porovná výhody a nevýhody 

 

· uká�e (napø. na obrázku sinusoidy znázoròující èást 
vlny na vodì), co se rozumí vlnovou délkou 

· pro vlnìní dané vlnové délky urèí kmitoèet 

 

- transformátor, jeho vyu�ití a výpoèet 
- primární a sekundární cívka transformátoru 

 

 

 

 

 

 

 

 

- elektrický proud v polovodièích 

- polovodièová dioda, její zapojení 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- atom, jádro atomu 

- výroba  a pøenos elektrické energie 

- jaderná elektrárna 

- jaderná energie, jaderné záøení, �tìpení jader uranu 

- øetìzová reakce, jaderný reaktor 
- zbranì hromadného nièení a ochrana pøed 

radioaktivním záøením 

 

- elektromagnetické vlny a záøení 
- vlnová délka a kmitoèet 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

F-9-6-03, F-9-6-06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 
F-9-1-02, F-9-6-03 

 

 

 

 

 

 

OVO: 
F-9-5-01 

 

 

 

 

 

 

MeV � Práce 
v realizaèním týmu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EV - Vztah èlovìka 
k prostøedí 
 

 

EV � Základní 
podmínky �ivota 
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PØEDMÌT:  FYZIKA    ROÈNÍK:  9. 

 

Konkretizovaný výstup U�ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

�ák 

· popí�e základní druhy elektromagnetických vln podle 
vlnové délky a uvede pøíklady jejich vyu�ití 

· vysvìtlí, proè televizní vlny pronikají �patnì pøes 
pøeká�ky a dlouhovlnné rádiové vlny snadno 

· uvede pøíklady vyu�ití mikrovln v denním �ivotì 

· objasní význam objevu rentgenového záøení pro 
lékaøství a dal�í obory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

- zdroje záøení 

 

OVO: 

F-9-5-01, F-9-6-05 
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Vzd�lávací oblast: �lov�k a p�íroda 
Vzd�lávací obor: Chemie 

5.2.9.1  Charakteristika vyu�ovacího p�edm�tu 

5.2.9.1.1  Obsahové, �asové a organiza�ní vymezení 

    Vyu�ovací p�edm�t chemie má �asovou dotaci 2 hodiny týdn�. Výuka probíhá v 8. a 9. 
ro�níku. Jedná se o povinný p�edm�t. 

     Vyu�ovací p�edm�t chemie propojuje témata vzd�lávacích oblastí �lov�k a p�íroda 
(p�írodopis a fyzika) a �lov�k a zdraví. U�ivo tohoto p�edm�tu �áste�n� navazuje na obsah 
vyu�ovacího p�edm�tu fyzika. 
     Výuka v�etn� za�azovaných laboratorních �inností probíhá ve t�ídách. Speciáln�
upravenou t�ídu pro výuku chemie na �kole nemáme. Ob�as se výuka odehrává v u�ebn�
informatiky, nebo� vyu�íváme dostupné výukové programy pro chemii. 

     Vyu�ovací p�edm�t chemie vede �áky k poznávání vybraných chemických látek a 
reakcí, p�iná�í �ák�m základní poznatky o stavb� a �ásticovém slo�ení hmoty. �áci získávají 
základní informace o bezpe�ném, ú�elném a ekonomickém zacházení s chemickými látkami.
Cílem p�edm�tu je �ákova samostatnost a schopnost provád�t jednoduché chemické pokusy a 
podle zji�t�ných výsledk� správn� usuzovat na vlastnosti látek a slou�enin, dovednost 
pou�ívat jednoduché chemické pom�cky a schopnost aplikovat získané dovednosti do 
b��ného �ivota (vhodné a ú�elné pou�ívání chemikálií v praxi). P�edm�t sm��uje k tomu, aby 
�áci byli schopni uplatnit své poznatky v �ivot�, poznávali zásady bezpe�né práce 
s chemikáliemi a um�li poskytnout první pomoc p�i úrazech zp�sobených t�mito látkami. 
V pr�b�hu ka�dého ro�níku prob�hnou celkem dv� laboratorní práce.

P�edm�t chemie p�edává k realizaci n�které své výstupy jiným p�edm�t�m: 
do výchovy ke zdraví výstup �. CH-9-1-03 (zcela) a CH-9-7-02 (�áste�n�),
do geologie a ekologické výchovy výstupy �. CH-9-2-06 (zcela) a CH-9-7-01, CH-9-7-03 
(�áste�n�). 

     Do vyu�ovacího p�edm�tu chemie jsou za�azena pr��ezová témata: Osobnostní a 
sociální výchova, Enviromentální výchova a Mediální výchova. 

5.2.9.1.2  Výchovné a vzd�lávací strategie 

Kompetence k u�ení 

U�itel 
• v rámci vyu�ovacího p�edm�tu chemie nabídne �ák�m mo�nost samostatn� �i 

v kooperaci s ostatními �áky pozorovat r�zné chemické d�je a provád�t jednoduché 
chemické pokusy v rámci laboratorních prací 

5.2.9   Chemie
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• za�azuje praktická cvi�ení pro v�t�í rozvoj samostatnosti �ák� (pozorování, pokus) 
• vede �áky k b��nému pou�ívání chemických zna�ek prvk� a vzorc� slou�enin 
• nabídne �ák�m mo�nost zú�astnit se �e�ení problémových situací samostatn� i ve 

skupin� a vytvá�í vhodné podmínky pro st�ídání rolí ve skupin�
• umo��uje �ák�m rozvíjet jejich vlastní iniciativu nejen p�i zpracování výsledk� svých 

pozorování, ale i p�i jejich vyhodnocování a p�i prezentaci záv�r� své práce
• vede �áky k aktivnímu vyhledávání pot�ebných informací z r�zných informa�ních 

zdroj� (nap�. zji��ování konkrétních p�íklad� zne�i��ování ovzdu�í a vody v okolí)
• klade d�raz na prezentaci a zhodnocení práce jednotlivce i celé pracovní skupiny
• vedeme �áky k samostatnosti a ke schopnosti hodnotit sebe i ostatní

Kompetence k �e�ení problém�

U�itel 
• vede �áky k jasnému a jednozna�nému formulování problému, na který narazí 
• dává �ák�m prostor k samostatné práci a umo��ujeme jim rozvinout jejich vlastní 

iniciativu 
• umo��uje �ák�m pozorovat, experimentovat a vyu�ívat r�zné metody poznávání 

p�írodních jev�, proces� a vlastností chem. látek 
• nechá �áky samostatn� hledat a navrhovat r�zné metody, které p�isp�jí k �e�ení 

problému (správná volba metod k odd�lování slo�ek sm�sí) 
• umo�ní �ák�m pracovat ve skupinách, vytvo�í podmínky pro st�ídání rolí ve skupinách 
• vede �áky k bezproblémovému rozli�ení chem. prvk� a chem. slou�enin 
• klade d�raz na �ákovu orientaci v periodické soustav� prvk� a na práci s ní 

Kompetence komunikativní 

U�itel 
• umo�ní �ák�m pracovat ve skupinách (laboratorní práce) 
• p�ipravuje �áky na zvládnutí vzájemné komunikace v obtí�ných a ohro�ujících 

situacích 
• nabídne mo�nost vyjad�ovat, prezentovat a obhajovat své názory, up�ednost�uje 

spisovný a kulturní projev 
• p�i práci ve skupinách klade d�raz na slu�né jednání, vyslechnutí a respektování 

názor� ostatních �len� skupiny 
• umo�ní �ák�m seznámit se a nau�it se pou�ívat chemickou terminologii a chemické 

názvosloví (zna�ky chem. prvk�, vzorce a názvy chem. slou�enin) 

Kompetence sociální a personální 

U�itel 
• povede �áky k uv�dom�ní si pot�eby a nutnosti komunikace, spolupráce a vzájemné 

pomoci a ohleduplnosti p�i provád�ní jednoduchých chem. reakcí 
• umo�ní �ákovi vhodným zp�sobem vyjád�it názor 
• klade d�raz na slu�né jednání a respektování názor� ostatních 
• vede �áky k respektování dohodnutých pravidel chování 
• pou�í �áky o pravidlech slu�ného chování 
• vede �áky k dodr�ování základních pravidel bezpe�né práce s chem. látkami 
•
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Kompetence ob�anské 

U�itel 
• umo�ní �ák�m spolupodílet se na utvá�ení pravidel chování p�i skupinové práci 
• sna�í se o vst�ícný a individuální p�ístup k �ák�m a o navození p�átelské atmosféry 
• umo��uje �ák�m vhodným zp�sobem vyjad�ovat vlastní názory a postoje k danému 

tématu (drogy, zdravý �iv. styl) 
• za�azuje do výuky problémové úlohy z praktického �ivota (�istota ovzdu�í a zdroje 

zne�i��ování, odpadní vody�) 
• vede �áky k p�edcházení nebezpe�ného pr�b�hu chem. reakcí znalostí faktor�

ovliv�ujících jejich pr�b�h 
• vede �áky k poznání mo�ností rozvoje, zneu�ití chemie 

Kompetence pracovní 

U�itel 
• vede �áky k zodpov�dnosti za svá rozhodnutí (volba správného postupu p�i 

odd�lování slo�ek sm�sí�) 
• motivuje �áky k ochran� jejich zdraví (drogy, léky, zdravá vý�iva�) 
• rozvíjí u �áka smysl pro povinnost vy�adováním pravidelné p�ípravy na výuku 
• kontroluje samostatnou práci �ák� (tvorba názv� a vzorc� chem.slou�enin) 
• vy�aduje dodr�ování dohodnutých pravidel chování a pln�ní zadaných úkol� p�i 

laboratorní práci, hodnotíme �ákovu samostatnost, p�ipravenost a úrove� zpracování 
laboratorního protokol 

• seznamuje �áky s r�znými profesemi v oblasti chem.výroby 

5.2.9.1.3  O�ekávané výstupy oboru  (OVO) v RVP ZV 

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPE�NOST PRÁCE 
O�ekávané výstupy 

�ák 
CH-9-1-01 ur�í spole�né a rozdílné vlastnosti látek 
CH-9-1-02 pracuje bezpe�n� s vybranými dostupnými a b��n� pou�ívanými látkami a 

hodnotí jejich rizikovost; posoudí nebezpe�nost vybraných dostupných látek, 
se kterými zatím pracovat nesmí 

CH-9-1-03 objasní nejefektivn�j�í jednání v modelových p�íkladech havárie s únikem 

nebezpe�ných látek (p�esun do výchovy ke zdraví) 
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SM�SI 
O�ekávané výstupy 

Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení: 
�ák  
CH-9-2-01p pozná sm�si a chemické látky  
CH-9-2-02p rozezná druhy roztok� a jejich vyu�ití v b��ném �ivot�  
CH-9-2-05p rozli�í r�zné druhy vody a uvede p�íklady jejich pou�ití  
CH-9-2-06p uvede zdroje zne�i��ování vody a vzduchu ve svém nejbli��ím okolí 

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPE�NOST PRÁCE 
O�ekávané výstupy 

Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení: 
�ák  
CH-9-1-01p rozli�í spole�né a rozdílné vlastnosti látek  
CH-9-1-02p pracuje bezpe�n� s vybranými b��n� pou�ívanými nebezpe�nými látkami  
CH-9-1-03p reaguje na p�ípady úniku nebezpe�ných látek  
- rozpozná p�em�ny skupenství látek 

�ÁSTICOVÉ SLO�ENÍ LÁTEK A CHEMICKÉ PRVKY 
O�ekávané výstupy 

�ák 
CH-9-3-01 pou�ívá pojmy atom a molekula ve správných souvislostech 
CH-9-3-02 rozli�uje chemické prvky a chemické slou�eniny a pojmy u�ívá ve správných 

souvislostech 
CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustav� chemických prvk�, rozpozná vybrané kovy a 

nekovy a usuzuje na jejich mo�né vlastnosti 

SM�SI 
O�ekávané výstupy 

�ák 
CH-9-2-01 rozli�uje sm�si a chemické látky 
CH-9-2-02 vypo�ítá slo�ení roztok�, p�ipraví prakticky roztok daného slo�ení 
CH-9-2-03 vysv�tlí základní faktory ovliv�ující rozpou�t�ní pevných látek 
CH-9-2-04 navrhne postupy a prakticky provede odd�lování slo�ek sm�sí o známém 

slo�ení; uvede p�íklady odd�lování slo�ek v praxi 
CH-9-2-05 rozli�í r�zné druhy vody a uvede p�íklady jejich výskytu a pou�ití 
CH-9-2-06 uvede p�íklady zne�i��ování vody a vzduchu v pracovním prost�edí a 

domácnosti, navrhne nejvhodn�j�í preventivní opat�ení a zp�soby likvidace 

zne�i�t�ní (p�esun do geologie a ekologické výchovy) 
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CHEMICKÉ REAKCE 
O�ekávané výstupy 

Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení: 
�ák  
CH-9-4-01p pojmenuje výchozí látky a produkty nejjednodu��ích chemických reakcí 

�ÁSTICOVÉ SLO�ENÍ LÁTEK A CHEMICKÉ PRVKY 
O�ekávané výstupy 

Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení: 
�ák  
CH-9-3-02p uvede nejobvyklej�í chemické prvky a jednoduché chemické slou�eniny a 
jejich zna�ky  
CH-9-3-03p rozpozná vybrané kovy a nekovy a jejich mo�né vlastnosti 

ANORGANICKÉ SLOU�ENINY 
O�ekávané výstupy 

�ák 
CH-9-5-01 porovná vlastnosti a pou�ití vybraných prakticky významných oxid�, kyselin, 

hydroxid� a solí a posoudí vliv významných zástupc� t�chto látek na �ivotní 
prost�edí 

CH-9-5-02 vysv�tlí vznik kyselých de���, uvede jejich vliv na �ivotní prost�edí a uvede 
opat�ení, kterými jim lze p�edcházet 

CH-9-5-03 orientuje se na stupnici pH, zm��í reakci roztoku univerzálním indikátorovým 
papírkem a uvede p�íklady uplat�ování neutralizace v praxi 

CHEMICKÉ REAKCE 
O�ekávané výstupy 

�ák 
CH-9-4-01 rozli�í výchozí látky a produkty chemických reakcí, uvede p�íklady prakticky 

d�le�itých chemických reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich 
vyu�ívání 

CH-9-4-02 p�e�te chemické rovnice a s u�itím zákona zachování hmotnosti vypo�ítá 
hmotnost výchozí látky nebo produktu 

CH-9-4-03 aplikuje poznatky o faktorech ovliv�ujících pr�b�h chemických reakcí v praxi 
a p�i p�edcházení jejich nebezpe�nému pr�b�hu 
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ORGANICKÉ SLOU�ENINY 
O�ekávané výstupy 

Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení: 
�ák  
CH-9-6-02p zhodnotí u�ívání paliv jako zdroj� energie  
CH-9-6-02p vyjmenuje n�které produkty pr�myslového zpracování ropy  
CH-9-6-06p uvede p�íklady bílkovin, tuk�, sacharid� a vitamin� v potrav� z hlediska 

obecn� uznávaných zásad správné vý�ivy 

ANORGANICKÉ SLOU�ENINY 
O�ekávané výstupy 

Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení: 
�ák  
CH-9-5-01p popí�e vlastnosti a pou�ití vybraných prakticky vyu�itelných oxid�, kyselin, 

hydroxid� a solí a zná vliv t�chto látek na �ivotní prost�edí  
CH-9-5-03p orientuje se na stupnici pH, zm��í pH roztoku univerzálním indikátorovým 

papírkem  
- poskytne první pomoc p�i zasa�ení poko�ky kyselinou nebo hydroxidem 

ORGANICKÉ SLOU�ENINY 
O�ekávané výstupy 

�ák 
CH-9-6-01 rozli�í nejjednodu��í uhlovodíky, uvede jejich zdroje, vlastnosti a pou�ití 
CH-9-6-02 zhodnotí u�ívání fosilních paliv a vyráb�ných paliv jako zdroj� energie a 

uvede p�íklady produkt� pr�myslového zpracování ropy 
CH-9-6-03 rozli�í vybrané deriváty uhlovodík�, uvede jejich zdroje, vlastnosti a pou�ití 
CH-9-6-04 orientuje se ve výchozích látkách a produktech fotosyntézy a koncových 

produkt� biochemického zpracování, p�edev�ím bílkovin, tuk�, sacharid�. 
CH-9-6-05 ur�í podmínky posta�ující pro aktivní fotosyntézu 
CH-9-6-06 uvede p�íklady zdroj� bílkovin, tuk�, sacharid� a vitamin�
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5.2.9.2   Vzd�lávací obsah vyu�ovacího p�edm�tu 

CHEMIE A SPOLE�NOST 
O�ekávané výstupy 

Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení: 
�ák  
CH-9-7-01p uvede p�íklady vyu�ívání prvotních a druhotných surovin  
CH-9-7-03p zhodnotí vyu�ívání r�zných látek v praxi vzhledem k �ivotnímu prost�edí a 

zdraví �lov�ka 

CHEMIE A SPOLE�NOST 
O�ekávané výstupy 

�ák 
CH-9-7-01 zhodnotí vyu�ívání prvotních a druhotných surovin z hlediska trvale 

udr�itelného rozvoje na Zemi (p�esun do geologie a ekologické výchovy, 

�áste�n�) 

CH-9-7-02 aplikuje znalosti o principech ha�ení po�ár� na �e�ení modelových situací z 

praxe (p�esun do výchovy ke zdraví, �áste�n�) 

CH-9-7-03 orientuje se v p�íprav� a vyu�ívání r�zných látek v praxi a jejich vlivech na 

�ivotní prost�edí a zdraví �lov�ka (p�esun do geologie a ekologické výchovy, 

�áste�n�)
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PØEDMÌT: CHEMIE    ROÈNÍK: 8. 

 

Konkretizovaný výstup U�ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

�ák: 
· zaøadí chemii mezi pøírodní vìdy a uvede, èím se 

chemie zabývá 

· uvede pøíklady chemického dìje 

· rozli�í fyzikální tìlesa a látky 

 

· rozli�í vybrané známé látky (cukr, kuchyòská sùl a 
naftalen) podle jejich rùzných vlastností (barva, 
zápach, rozpustnost ve vodì) 

· uvede základní fyzikální a chemické vlastnosti látek 
(barva, zápach, hustota, teplota tání, teplota varu, 
rozpustnost ve vodì�) 

· rozpozná rùzná skupenství látek a pøemìny 
skupenství (tání, tuhnutí, vypaøování, zkapalnìní, 
sublimace a desublimace) 

· samostatnì vyhledává v tabulkách hodnoty 
hustoty,teploty tání a varu u vybraných látek 

· pomocí vztahu pro hustotu zvládne vypoèítat hustotu 
pøedmìtu z neznámého kovu a pomocí tabulek urèit o 
jaký kov se jedná 

 

· uvede zásady bezpeèné práce a pøi práci 
s chemikáliemi se jimi øídí 

· zvládá zásady první pomoci pøi zasa�ení 
nebezpeènou chemikálií, poskytne a pøivolá první 
pomoc pøi úrazu 

· posoudí nebezpeènost vybraných dostupných látek 

 

· rozli�uje smìsi a chemické látky 

· rozpozná stejnorodý a rùznorodý roztok 

· zvládá pøipravit nasycený roztok z nenasyceného 

vypoèítá slo�ení roztokù a prakticky pøipraví roztok 
daného slo�ení 

Úvod do chemie 
- vymezení pøedmìtu chemie 

- látky a tìlesa 

- jednoduchý chemický dìj 
 

 

Vlastnosti látek 

- barva, skupenství, rozpustnost ve vodì, hustota 

 

Laboratorní práce �. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpe�nost práce 

- zásady bezpeèné práce, 

- nebezpeèné látky a pøípravky, H a P vìty 

- první pomoc pøi úrazu  
 

 

 

Sm�si 
- rùznorodé a stejnorodé smìsi  
-  hmotnostní zlomek, koncentrace, jednoduché 

výpoèty 

- nasycený a nenasycený roztok 

faktory ovlivòující rychlost rozpou�tìn 

OVO: 

CH-9-1-01, CH-9-1-02 

Výstup CH-9-1-03 

zaji��uje Výchova ke 
zdraví                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

CH-9-2-01, CH-9-2-02,  

CH-9-2-03, CH-9-2-04 

 

OSV- Mezilidské 
vztahy,  

OSV - Komunikace, 

OSV - Kooperace a 

kompetice 

 

MeV- Práce 
v realizaèním týmu 
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PØEDMÌT: CHEMIE    ROÈNÍK: 8. 

 

Konkretizovaný výstup U�ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

�ák: 
· rozli�í rùzné druhy rùznorodých smìsí (suspenze, 

emulze, pìna, dým, mlha) 
· prakticky porovná vliv základních faktorù (míchání, 

teplota, plo�ný obsah látky) na rychlost rozpou�tìní 
pevné látky 

 

· uvede pøíklady základních dìlicích metod a objasní 
co je jejich podstatou 

· sestaví jednoduchou filtraèní aparaturu a provede 
filtraci 

· popí�e jednoduchou destilaèní aparaturu a vysvìtlí 
princip destilace 

· navrhne a samostatnì provede oddìlení slo�ek z dané 
suspenze (filtrací) a uvede pøíklady oddìlování slo�ek 
smìsí v bì�ném �ivotì 

 

· uvede význam vody pro existenci �ivota 

· rozli�uje rùzné druhy vody (destilovaná, pitná, 
u�itková, odpadní) a doká�e uvést pøíklady jejího 
pou�ití 

· popí�e obìh vody v pøírodì 

· napí�e chemický vzorec vody 

· zná procentuální slo�ení vzduchu (kyslíku a dusíku) 
· zamý�lí se nad èistotou ovzdu�í a zpùsoby jeho 

zneèi��ování 
· pou�ívá pojem ozonová vrstva a zná její význam 

 

· správnì pojmenuje èástici (atom, molekula, iont) 
· popí�e slo�ení atomu a vznik kationu a anionu 

z neutrálního atomu 

· pou�ívá pojmy chemický prvek a chemická 
slouèenina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odd$lování slo�ek sm$sí 
- usazování 
- filtrace 

- destilace 

- krystalizace 

- sublimace 

 

 

Voda a vzduch 

- druhy vody 

- �istota vody 

- ob!h vody v p"írod! 

- �istota ovzdu�í, smog 

- slo�ení vzduchu 

- ozonová vrstva 

 

#ásticové slo�ení látek 

- atom, atomové jádro, elektronový obal 
- protony, neutrony, elektrony, valenèní elektrony 

- kationty a anionty 

- molekula 

- chemické prvky (vlastnosti a pou�ití vybraných 
prvkù) 

- protonové èíslo 

chemická vazba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

CH-9-2-05 

Výstup CH-9-2-06 

pøevzal pøedm. geologie 
a ekol.vých. 
 

 

 

 

 

OVO: 

CH-9-3-01, CH-9-3-02 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

CH-9-3-02, CH-9-3-03 

 

 

 

EV- Základní podmínky 
�ivota 
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PØEDMÌT: CHEMIE    ROÈNÍK: 8. 

 

Konkretizovaný výstup U�ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

 

· pou�ívá znaèky a názvy nejznámìj�ích chemických 
prvkù:  

· vyhledává protonové èíslo v periodické tabulce a 
k jednotlivým protonovým èíslùm vyhledá 
odpovídající chemický prvek 

· ze vzorce chemické slouèeniny odvodí názvy 
jednotlivých prvkù a poèet atomù tìchto prvkù ve 
slouèeninì 

· orientuje se v periodické soustavì prvkù, rozli�í 
periody a skupiny, aplikuje periodický zákon na 
periodickou tabulku 

· vyhledává údaje o prvcích v per. tabulce prvkù 

· uvede pøíklady praktického vyu�ití nejznámìj�ích 
kovù , slitin kovù  a vybraných nekovù  

· popí�e hlavní rozdíly mezi kovy a nekovy a rozli�í 
vybrané kovové a nekovové prvky 

 

 

· rozli�í výchozí látky a produkty libovolné chemické 
reakce 

· uvede pøíklady nìkolika dùle�itých chemických 
reakcí (fotosyntéza, pálení a ha�ení vápna, kyselé 
de�tì) 

· provede jednoduchou chemickou reakci (hoøení 
hoøèíku) 

· pou�ívá znalosti zákona zachování hmotnosti pøi 
øe�ení úloh 

· zapí�e jednoduchými chem.rovnicemi vybrané chem. 
reakce 

aplikuje poznatky ovlivòující prùbìh chemických 
reakcí v praxi 

- periodická soustava prvkù 

- periodický zákon 

- chemické slouèeniny 

- kovy a nekovy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemické reakce 

- reaktanty a produkty 

- chemický dìj 
- zákon zachování hmotnosti 
- látkové mno�ství 
- molární hmotnost 
- úpravy (vyèíslování) chemických rovnic 

- typy chemických reakcí (sluèovací, neutralizaèní, 
reakce exotermní a endotermní) 

 

faktory ovlivòující rychlost chemických reakcí 
(KATALYZÁTORY, TEPLOTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

CH- 9-4-01, CH-9-4-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CH-9-4-03 
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PØEDMÌT: CHEMIE    ROÈNÍK: 8. 

 

Konkretizovaný výstup U�ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

�ák: 
· pøeète chemické rovnice 

· osvojí si pojmy molární hmotnost a látkové mno�ství 
a pou�ívá je  pøi výpoètech z chem.rovnic 

 

 

· pozná, o jaký typ chemické slouèeniny se jedná 
(halogenid, oxid, sulfid, hydroxid, kyselina) 

· urèí oxidaèní èíslo atomù prvkù v halogenidech, 

oxidech, sulfidech, 

· zvládá názvosloví   vybraných jednoduchých 
anorganických slouèenin, zapí�e z názvu chem. 
vzorce a naopak 

· popí�e vlastnosti, pou�ití a význam  základních 
anorganických slouèenin 

· zvládá názvosloví vybraných  bezkyslíkatých i 
kyslíkatých kyselin a hydroxidù 

· bezpeènì rozpou�tí hydroxidy a øedí roztoky kyselin, 
poskytne první pomoc pøi zasa�ení tìmito látkami 

· popí�e vlastnosti a pou�ití vybraných hydroxidù a 
kyselin a bezkyslíkatých solí 
 

 

 

 

 

Anorganické slou�eniny  
- názvosloví jednoduchých anorganických 

slouèenin 

Nekyslíkaté soli 
Halogenidy 

- oxidaèní èíslo 

- vlastnosti, pou�ití 
- fluoridy, chloridy, jodidy, bromidy 

Oxidy vlastnosti a pou�ití vybraných oxidù 

-  

Sulfidyvlastnosti a pou�ití vybraných sulfidù 

 

Hydroxidy 

 

Kyseliny bezkyslíkaté 

- chlorovodíková 

- fluorovodíková 

- jodovodíková 

- bromovodíková 

- sirovodíková 

- kyanovodíková 

Kyseliny kyslíkaté 

- sírová 

- siøièitá 

- uhlièitá  
- manganistá 

- dusièná 

- fosforeèná 

- trihydrogenfosforeèná 

Názvy, vzorce a pou�ití významných kyselina 
hydroxid!.  

 

 

 

 

OVO: 

CH-9-5-01, CH-9-5-03 
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PØEDMÌT: CHEMIE    ROÈNÍK: 8. 

 

Konkretizovaný výstup U�ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

 

�ák: 
 

· rozli�í kyselé a zásadité roztoky pomocí indikátorù 
pH 

· orientuje se na stupnici pH 

· zmìøí reakci roztoku univerzálním indikátorovým 
papírkem 

 

 

 

· objasní podstatu  neutralizace 

· zapí�e jednoduchou neutralizaèní reakci 
· provede neutralizaci zøedìných roztokù známých 

kyselin a hydroxidù 

· uvede pøíklad uplatnìní neutralizace v praktickém 
�ivotì 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyselost a zásaditost roztok#,pH 

 

Laboratorní práce �.2 

 

 

 

 

Neutralizace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záv$re�né opakování a shrnutí u�iva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

CH-9-5-01, CH-9-5-03 
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PØEDMÌT: CHEMIE    ROÈNÍK: 9. 

 

Konkretizovaný výstup U�ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

�ák: 
· pou�ívá periodickou tabulku pøi práci  
· doplòuje oxidaèní èísla k prvkùm ve známých 

slouèeninách 

· zvládá názvosloví vybraných anorganických 
slouèenin 

 

· objasní vznik kyselých de��ù a uvede jejich vliv na 

na�e �ivotní prostøedí 
 

 

 

· rozli�í, které látky patøí mezi soli 
· zvládá názvosloví základních prakticky významných 

kyslíkatých solí 
· uvede pøíklady pou�ití vybraných solí v praxi 

 

· pozná, jde-li o redoxní typ reakce 

· vysvìtlí podstatu redoxních reakcí 
· vysvìtlí pojmy oxidace a redukce 

· popí�e výrobu surového �eleza a oceli 
· vysvìtlí pojem koroze a uvede pøíklady èinitelù 

ovlivòujících rychlost koroze 

· uvede zpùsoby ochrany pøed korozí (rezavìním) 
· uvede pøíklady praktického  vyu�ití redoxních reakcí 

 

 

· rozli�uje obnovitelné (nevyèerpatelné) a 
neobnovitelné (vyèerpatelné) zdroje energie 

· uvede pøíklady produktù prùmyslového zpracování 
ropy 

· posoudí vliv spalování rùzných paliv na �ivotní 
prostøedí 

Opakování u�iva z 8.ro�níku 

- opakování názvosloví dvouprvkových slouèenin, 
hydroxidù a kyselin 

 

 

Kyselé de�t! 

- vznik kyselých de��ù a jejich vliv na �ivotní 
prostøedí 

 

Kyslíkaté soli � názvosloví, vlastnosti a pou�ití 
vybraných solí 
 

Laboratorní práce �.1 

 

 

 

Redoxní reakce 

- oxidace a redukce 

- výroba �eleza a oceli 

- koroze 

- chemie a elektøina � výroba elektrického proudu 
chemickou cestou 

 

 

 

 

 

Energie (její zdroje ) 
- fosilní paliva(ropa, uhlí, zemní plyn) 
- obnovitelné zdroje energie 

 

 

 

OVO: 

CH-9-5-01, CH-9-5-02, 

CH-9-5-03 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 
CH-9-4-01, CH-9-4-02, 

CH-9-4-03 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 
CH-9-6-02 

 

 

 

 

 

 

OVO: 
CH-9-6-01 

 

 

EV- Lidské aktivity a 
problémy �ivotního 
prostøedí 
EV- Vztah èlovìka k 
prostøedí 
 

 

OSV- Mezilidské 
vztahy,  

OSV - Komunikace, 

OSV - Kooperace a 

kompetice 

MeV- Práce 
v realizaèním týmu, 
MeV - Stavba 

mediálních sdìlení 
(referáty) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EV- Vztah èlovìka 
k prostøedí 
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PØEDMÌT: CHEMIE    ROÈNÍK: 9. 

 

Konkretizovaný výstup U�ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

 

· objasní rozdíly mezi organickými a anorganickými 
slouèeninami 

zvládá názvosloví nejjednodu��ích uhlovodíkù, 
jejich vlastnosti a pou�ití 

 

Uhlovodíky � alkany, alkeny, alkiny, alkadieny, areny 

 

Laboratorní práce �.2 
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PØEDMÌT: CHEMIE    ROÈNÍK: 9. 

 

Konkretizovaný výstup U�ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

�ák: 
· rozli�í pojmy uhlovodíky a deriváty uhlovodíkù 

· rozli�uje rùzné funkèní (charakteristické) skupiny a 
uhlovodíkový zbytek 

· zapí�e vzorce jednoduchých derivátù (methanol, 
ethanol, fenol, formaldehyd.acetaldehyd, 

kys.mravenèí, kys.octová a aceton) 
· uvede pøíklady pou�ití tìchto látek v praxi 

 

 

 

· orientuje se ve výchozích látkách a produktech 
fotosyntézy a vyjmenuje podmínky nutné pro 
fotosyntézu 

· uvede význam a zdroje bílkovin, tukù, cukrù a 
vitamínù pro èlovìka 

 

 

 

 

 

· zhodnotí význam chemického prùmyslu a jeho 
výrobkù pro spoleènost a jeho vliv na �ivotní 
prostøedí 

· uvede význam prùmyslových hnojiv 

· popí�e slo�ení, vlastnosti a pou�ití nejznámìj�ích 
stavebních pojiv (vápenná malta, sádra, beton)   

· uvede pøíklady názvù, vlastností a pou�ití plastù 

· posoudí vliv pou�ívání plastù na �ivotní prostøedí 
orientuje se ve významu, pou�ití a nebezpeènosti  
vybraných organických látek (léky, pesticidy, 
detergenty) pro èlovìka 

Deriváty uhlovodík#  
- halogenové deriváty 

- alkoholy a fenoly 

- aldehydy a ketony 

- karboxylové kyseliny 

- pøíklady v praxi významných alkoholù a 
karboxylových kyselin 

 

 

 

 

 

P"írodní látky 

- sacharidy (cukry) 

- tuky (lipidy) 

- bílkoviny 

- vitamíny 

- fotosyntéza 

 

 

 

 

 

Chemie a spole�nost 
- chemický prùmysl 

- prùmyslová hnojiva 

- stavebnictví 
- plasty a syntetická vlákna 

- chemické výroby 

- léèiva,návykové látky, pesticidy,detergenty,)chemie 
a �ivotní prostøedí 
 

Záv$re�né opakování a shrnutí u�iva 

OVO: 

CH-9-6-03 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 
CH-9-6-04, CH-9-6-05, 

CH-9-6-06 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 
CH-9-7-01, CH-9-7-02, 

CH-9-7-03 

Probíráno pouze 

rámcovì, výstupy 
pøevzala Výchova ke 
zdraví (CH-9-7-02) a  

pøedm. geologie a 
ekol.vých. 
 (CH-9-7-01, CH-9-7-

03) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EV- Vztah èlovìka 
k prostøedí 
 

 

 



�VP ZV � KRUH, verze 2018 

__________________________________________________________________________________________ 

344 

Vzd�lávací obsah vzd�lávacího oboru P�írodopis je na na�í �kole zaji�t�n ve 
vyu�ovacích p�edm�tech botanika (6. ro�ník), zoologie (7. ro�ník), biologie �lov�ka (8. 
ro�ník) a geologie a ekologická výchova (9. ro�ník).  

Vzd�lávací oblast: �lov�k a p�íroda 
Vzd�lávací obor: P�írodopis 

5.2.10.1  Charakteristika vyu�ovacího p�edm�tu 

5.2.10.1.1  Obsahové, �asové a organiza�ní vymezení 

Hlavním cílem v�ech p�edm�t� vzd�lávacího oboru P�írodopis je, aby si �áci 
uv�domili souvislosti mezi stavem p�írody a lidskou �inností, �e p�íroda je nenahraditelné 
prost�edí pro �ivot �lov�ka, kterou je nutné nejen dob�e poznat, ale p�edev�ím ji aktivn�
chránit. �áci se u�í pracovat s lupou a mikroskopem, provád�t pozorování p�írodních jev�, 
odhalovat jejich p�í�iny, souvislosti a vztahy mezi nimi.  

P�edm�t botanika p�iná�í �ák�m ucelený pohled na �í�i rostlin, hub a li�ejník�, vir� a 
bakterií z hlediska systematického i ekologického. 

Botanika je realizována v 6. ro�níku s �asovou dotací 2 hodiny týdn� a navazuje svým 
vzd�lávacím obsahem na vyu�ovací p�edm�t p�írodov�da na prvním stupni. 

Výuka probíhá v�t�inou ve t�ídách, n�kdy v u�ebn� informatiky, kde �áci vyu�ívají 
výukové programy, mo�nosti internetu k hledání informací vztahující se k obsahu u�iva apod.  
Do výuky jsou za�azovány tematické exkurse a hodiny v terénu, p�i kterých �áci prakticky 
poznávají p�írodniny. 

Vyu�ovací p�edm�ty botanika, zoologie, biologie �lov�ka a geologie a ekologie 
integrují znalosti z p�írodov�dy, chemie a zem�pisu. 

Do p�edm�tu jsou za�len�ny formou integrace tématické okruhy pr��ezového tématu 
environmentální výchova.  

  

5.2.10.1.2  Výchovné a vzd�lávací strategie 
     (spole�né pro v�echny p�edm�ty vzd�lávacího oboru P�írodopis) 

Kompetence k u�ení 

U�itel 
• u�í �áky r�zným metodám poznávání p�írodnin 

5.2.10  Botanika 
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• u�í �áky vyhledávat, zpracovávat a pou�ívat pot�ebné informace v literatu�e 
(encyklopedie, atlasy, botanické klí�e �) a na internetu 

• u�í �áky zpracovávat informace z hlediska d�le�itosti (co je podstatné a co je 
roz�i�ující u�ivo) a vyu�ívat je k dal�ímu u�ení 

• umo��uje �ákovi pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat 
záv�ry a to p�edev�ím prost�ednictvím laboratorních prací (2x za rok), vlastního 
pozorování�. 

• u�í �áky správn� zaznamenat a zdokumentovat experiment 

Kompetence k �e�ení problém�

U�itel 
• u�í �áky chápat vzájemné souvislosti �i zákonitosti p�írodních fakt�
• u�í �áky p�írodov�dné poznatky zobec�ovat a aplikovat v r�zných oblastech �ivota 
• u�í �áky základ�m logického vyvozování a p�edvídání specifických záv�r� z 

p�írodov�dných zákon�
• rozvíjí schopnost objevovat a formulovat problém a hledat r�zné varianty �e�ení. 
• podporuje netradi�ní (originální) zp�soby �e�ení problém�
• u�í, jak n�kterým problém�m p�edcházet 

Kompetence komunikativní 

U�itel 
• vede �áky k p�esnému a logicky uspo�ádanému vyjad�ování �i argumentaci. 
• u�í �áky stru�n�, p�ehledn� i objektivn� sd�lovat (ústn� i písemn�) postup a výsledky 

svých pozorování a experiment�. 
• klade d�raz na �kulturní úrove�� mluveného i písemného projevu. 
• ve výuce podporuje pou�ívání výpo�etní techniky. 
• d�sledn� vy�aduje dodr�ování stanovených pravidel p�i laboratorních pracích 

Kompetence sociální a personální 

U�itel 
• podporuje skupinovou výuku a kooperativní vyu�ování 

Kompetence ob�anské 

U�itel 
• vede �áky k odpov�dnosti za jejich zdraví a za zachování �ivotního prost�edí 
• vede �áky k aktivní ochran� jejich zdraví, a k aktivní ochran� �ivotního prost�edí 
• vede �áky k odmítavému postoji k drogám, alkoholu, kou�ení, zneu�ívání (a 

nadm�rnému u�ívání) lék�
• u�í �áky preventivn� p�edcházet nemocem a úraz�m 
• u�í �áky poskytnout ú�innou první pomoc 
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• d�sledn� vy�aduje dodr�ování stanovených pravidel (manipulace s p�írodninami, 
pravidla chování ve �kole, v u�ebn� p�írodopisu, na mimo�kolních akcích) a 
dodr�ování stanovených pracovních postup�

Kompetence pracovní 

U�itel 
• vede �áky k pozitivnímu vztahu k práci 
• u�í �áky optimáln� plánovat a provád�t soustavná pozorování a experimenty a získaná 

data zpracovávat a vyhodnocovat 
• v rámci mo�ností a podmínek �koly u�í �áky p�i práci vyu�ívat moderní technologie, 

postupy, pom�cky a techniku 
• seznamuje �áky se zásadami bezpe�nosti p�i práci a d�sledn� vy�adujeme jejich 

dodr�ování 

5.2.10.1.3  O�ekávané výstupy oboru  (OVO) v RVP ZV 

OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA  
O�ekávané výstupy 

�ák 
P-9-1-01 rozli�í základní projevy a podmínky �ivota, orientuje se v daném p�ehledu 

vývoje organism�
P-9-1-02 popí�e základní rozdíly mezi bu�kou rostlin, �ivo�ich� a bakterií a objasní 

funkci základních organel 
P-9-1-03 rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgán� (orgánových soustav) 

rostlin i �ivo�ich�
P-9-1-04 t�ídí organismy a za�adí vybrané organismy do �í�í a ni��ích taxonomických 

jednotek 
P-9-1-05 vysv�tlí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmno�ování a jeho význam 

z hlediska d�di�nosti 
P-9-1-06 uvede p�íklady d�di�nosti v praktickém �ivot� a p�íklady vlivu prost�edí na 

utvá�ení organism�
P-9-1-07 uvede na p�íkladech z b��ného �ivota význam vir� a bakterií v p�írod� i pro 

�lov�ka 
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OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA  
O�ekávané výstupy 

Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení: 
�ák  
P-9-1-01p orientuje se v p�ehledu vývoje organism� a rozli�í základní projevy a podmínky 
�ivota  
P-9-1-03p zná základní funkce hlavních orgán� a orgánových soustav rostlin i �ivo�ich�  
P-9-1-04p rozpozná rozdíl mezi jednobun��nými a mnohobun��nými organismy  
P-9-1-07p uvede na p�íkladech vliv vir� a bakterií v p�írod� a na �lov�ka  
- má základní v�domosti o p�írod� a p�írodních d�jích  
- pozná význam rostlin a �ivo�ich� v p�írod� i pro �lov�ka 

BIOLOGIE HUB 
O�ekávané výstupy 

Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení: 
�ák  
P-9-2-01p rozpozná na�e nejznám�j�í jedlé a jedovaté houby podle charakteristických 
znak�  
P-9-2-03p pozná li�ejníky 

BIOLOGIE HUB 
O�ekávané výstupy 

�ák 
P-9-2-01 rozpozná na�e nejznám�j�í jedlé a jedovaté houby s plodnicemi a porovná je 

podle charakteristických znak�
P-9-2-02 vysv�tlí r�zné zp�soby vý�ivy hub a jejich význam v ekosystémech a místo 

v potravních �et�zcích 
P-9-2-03 objasní funkci dvou organism� ve stélce li�ejník�
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PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ P�ÍRODY 
O�ekávané výstupy 

Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení: 
�ák  
P-9-8-01p vyu�ívá metody poznávání p�írody osvojované v p�írodopisu  
P-9-8-02p dodr�uje základní pravidla bezpe�ného chování p�i poznávání p�írody 

PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ P�ÍRODY 
O�ekávané výstupy 

�ák 
P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání p�írody 
P-9-8-02 dodr�uje základní pravidla bezpe�nosti práce a chování p�i poznávání �ivé a 

ne�ivé p�írody

BIOLOGIE ROSTLIN 
O�ekávané výstupy 

Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení: 
�ák  
P-9-3-02p porovná vn�j�í a vnit�ní stavbu rostlinného t�la a zná funkce jednotlivých �ástí 

t�la rostlin  
P-9-3-03p rozli�uje základní rostlinné fyziologické procesy a jejich vyu�ití  
P-9-3-03p uvede význam hospodá�sky d�le�itých rostlin a zp�sob jejich p�stování  
P-9-3-04p rozli�í základní systematické skupiny rostlin a zná jejich zástupce  
P-9-3-05p popí�e p�izp�sobení n�kterých rostlin podmínkám prost�edí 

BIOLOGIE ROSTLIN 
O�ekávané výstupy 

�ák 
P-9-3-01 odvodí na základ� pozorování uspo�ádání rostlinného t�la od bu�ky p�es 

pletiva a� k jednotlivým orgán�m 
P-9-3-02 porovná vn�j�í a vnit�ní stavbu jednotlivých orgán� a uvede praktické p�íklady 

jejich funkcí a vztah� v rostlin� jako celku 
P-9-3-03 vysv�tlí princip základních rostlinných fyziologických proces� a jejich vyu�ití 

p�i p�stování rostlin 
P-9-3-04 rozli�uje základní systematické skupiny rostlin a ur�uje jejich význa�né 

zástupce pomocí klí�� a atlas�
P-9-3-05 odvodí na základ� pozorování p�írody závislost a p�izp�sobení n�kterých 

rostlin podmínkám prost�edí 



�VP ZV � KRUH, verze 2018 

__________________________________________________________________________________________ 

349 

5.2.10.2   Vzd�lávací obsah vyu�ovacího p�edm�tu 
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PØEDMÌT: BOTANIKA    ROÈNÍK: 6. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

�ák 

· uvede zásady pro pozorování v pøírodì 

· pozoruje vybranou pøírodninu (její èást) okem, lupou 

· popí�e mikroskop a pøipraví ho k práci, zhotoví 
jednoduchý mikroskopický preparát, pozoruje ho 
malým zvìt�ením a jednodu�e zakreslí 

· pøedvede orientaci v uèebnici a atlasech, vyu�ije 
rejstøík 

· pøedvede dovednost pou�ívání urèovacího klíèe 

· urèí rostliny podle atlasù a pomocí jednoduchých 
klíèù 

· zvládá jednoduché postupy práce a základní pravidla 
bezpeènosti práce pøi manipulaci s pøírodními 
materiály a pøi pozorování pøírody. 

· zhotoví protokol, záznam pozorování èi pokusu 

· vymezí základní projevy a podmínky �ivota 

 

 

· popí�e stavbu tìla virù a baktérií 
· uvede na pøíkladech z bì�ného �ivota význam virù  a 

baktérií v pøírodì a pro èlovìka a zpùsoby prevence 
virových a bakteriálních onemocnìní 

 

· nakreslí a popí�e buòku 

· vysvìtlí funkci základních organel 
· porovná buòku rostlinnou a �ivoèi�nou 

· pozoruje buòku mikroskopem 

· popí�e dìlení buòky 

· vysvìtlí rozdíl mezi nebunìènými, jednobunìènými a 
mnohobunìènými organismy, uvede pøíklad 

· vysvìtlí pojem: fotosyntéza; porovná fotosyntézu a 
dýchání 

 

 

Metody zkoumání pøírody 

- základní metody pozorování pøírody 

- nástroje pro pozorování pøírody: lupa, mikroskop 

- laboratorní práce (záznamy pozorování, práce 
s literaturou, práce s lupou a mikroskopem) 

- podmínky �ivota na Zemi 
- základní projevy �ivota 

 

 

 

 

 

 

Viry a baktérie 

- viry  - stavba, funkce, výskyt, význam 

- bakterie - stavba, funkce, výskyt, význam 

onemocnìní zpùsobená viry a baktériemi, prevence 

 

 Buòka  
- základní stavba rostlinné a �ivoèi�né buòky 

- porovnání rostlinné buòky s �ivoèi�nou 

- dìlení bunìk 

- nebunìèné, jednobunìèné a mnohobunìèné 
organizmy � základní rozdíl mezi nimi 

- fotosyntéza, dýchání 
- tøídìní organizmù, základní systematické jednotky 

 

 

Ni��í rostliny 

- jednobunìèné øasy 

- mnohobunìèné øasy 

- sinice 

 

 

 

OVO: 

P-9-8-01 

P-9-8-02 

P-9-1-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

P-9-1-07 

 

 

 

 

OVO: 

P-9-3-01 

P-9-3-03  

P-9-1-01 

P-9-1-02 

 

 

 

OVO: 

P-9-3-04 

P-9-3-05 
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PØEDMÌT: BOTANIKA    ROÈNÍK: 6. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

· vysvìtlí význam øas a sinic v pøírodì i pro èlovìka  
· uvede pøíklady øas zelených, hnìdých a èervených, u 

vybraných zástupcù uvede výskyt a význam 

 

 

· vyjmenuje vybrané zástupce ni��ích hub a uvede 
jejich význam pro èlovìka 

· pozná pomocí atlasu na�e nejznámìj�í houby jedlé a 
jedovaté  

· popí�e zásady sbìru hub 

· zná zásady první pomoci pøi otravì houbami  
vysvìtlí rùzné zpùsoby vý�ivy hub a jejich místo 
v potravních øetìzcích 

 

 

 

Houby 

- jednobunìèné houby - kvasinky 

- houby ni��í (houby bez plodnic) - základní 
charakteristika, pozitivní a negativní vliv na 
èlovìka a �ivé organismy (plísnì)     

- houby vy��í (houby s plodnicemi) � stavba, výskyt, 
význam, zásady sbìru a konzumace, první pomoc 
pøi otravì houbami, houby jedlé, nejedlé, jedovaté 

- mykorhiza 

- potravní øetìzec (potravní pyramida) 
potravní vztahy v pøírodì 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

P-9-2-01 

P-9-2-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EV - Ekosystémy 
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PØEDMÌT: BOTANIKA    ROÈNÍK: 6. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

�ák: 
· Vysvìtlí pojem sou�ití na pøíkladu li�ejníkù 

· urèí nìkteré druhy li�ejníkù (napø. terèovka bublinatá, 
dutohlávka sobí, mapovník zemìpisný) 

 

 

 

· popí�e uspoøádání rostlinného tìla od buòky pøes 
pletiva a� k orgánùm 

· vyjmenuje základní druhy pletiv a jejich funkci 
· popí�e stavbu rostlinných orgánù a uvede jejich 

funkce 

· uvede pøíklady rùzné stavby koøenù, stonkù, listù, 
kvìtù a plodù 

· doká�e pozorovat rostlinné orgány jako poznávací 
znak 

· objasní rozdíl mezi rostlinami jednodìlo�nými a 
dvoudìlo�nými, uvede pøíklady tìchto rostlin 

· vysvìtlí, k jakým zmìnám dochází u rostlin bìhem 
roku 

· uvede odli�nosti rostlin jednoletých, dvouletých a 
vytrvalých 

 

· Pozná pomocí atlasu a botanického klíèe vybrané 

druhy mechù, kapraïorostù, jehliènanù, 
krytosemenných rostlin  

· Uvede pøíklady jedovatých a léèivých rostlin a jejich 
význam pro èlovìka 

· Uvede pøíklady rostlin pro jednotlivá stanovi�tì 
(napø. louka, voda, les, pole, �.) 

Li�ejníky  
- stavba  

- symbióza 

- zástupci � výskyt a význam 

 

 

Rostlinná pletiva a orgány 

  

- koøen, 
-  stonek, 

-  list,  

- kvìt a plod 

- rùst a rozmno�ování rostlin 

- opylení, oplození 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vy��í rostliny 

- výtrusné rostliny (mechorosty, plavunì, pøeslièky, 
kapraïorosty) 

- nahosemenné rostliny (jehliènany, jinany) 

krytosemenné rostliny (dvoudìlo�né, jednodìlo�né) 
 

 

 

 

OVO: 

P-9-2-03 

 

 

 

 

OVO: 

P-9-3-01 

P-9-3-02 

P-9-3-03  

P-9-1-03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

P-9-3-04 

P-9-3-05 

 

 

 

 

 

 

EV - Ekosystémy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EV � Ekosystémy 

EV � Vztah èlovìka k 
prostøedí  
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Vzd�lávací oblast: �lov�k a p�íroda 
Vzd�lávací obor: P�írodopis 

5.2.11.1  Charakteristika vyu�ovacího p�edm�tu 

5.2.11.1.1  Obsahové, �asové a organiza�ní vymezení 

Hlavním cílem v�ech p�edm�t� vzd�lávacího oboru P�írodopis je, aby si �áci 
uv�domili souvislosti mezi stavem p�írody a lidskou �inností, �e p�íroda je nenahraditelné 
prost�edí pro �ivot �lov�ka, kterou je nutné nejen dob�e poznat, ale p�edev�ím ji aktivn�
chránit. �áci se u�í pracovat s lupou a mikroskopem, provád�t pozorování p�írodních jev�, 
odhalovat jejich p�í�iny, souvislosti a vztahy mezi nimi.  

Vyu�ovací p�edm�t zoologie p�iná�í ucelený pohled na �í�i �ivo�ich� z hlediska 
systematiky i ekologie.  

Zoologie se realizuje v 7. ro�níku s �asovou dotací 2 hodiny týdn� a navazuje svým 
vzd�lávacím obsahem na vyu�ovací p�edm�t p�írodov�da na prvním stupni. 

Výuka probíhá v�t�inou ve t�ídách, n�kdy v u�ebn� informatiky, kde �áci vyu�ívají 
výukové programy, mo�nosti internetu k hledání informací vztahující se k obsahu u�iva apod.  
Do výuky jsou za�azovány tematické exkurse a hodiny v terénu, p�i kterých �áci prakticky 
poznávají p�írodniny. 

Vyu�ovací p�edm�ty botanika, zoologie, biologie �lov�ka a geologie a ekologie 
integrují znalosti z p�írodov�dy, chemie a zem�pisu. 

Do p�edm�tu zoologie jsou za�len�ny formou integrace tématické okruhy pr��ezového 
tématu environmentální výchova.  

5.2.11.1.2  Výchovné a vzd�lávací strategie 
     (spole�né pro v�echny p�edm�ty vzd�lávacího oboru P�írodopis,  

viz p�edm�t botanika) 

5.2.11.1.3  O�ekávané výstupy oboru  (OVO) v RVP ZV 

5.2.11    Zoologie 
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OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA  
O�ekávané výstupy 

Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení: 
�ák  
P-9-1-01p orientuje se v p�ehledu vývoje organism� a rozli�í základní projevy a podmínky 
�ivota  
P-9-1-03p zná základní funkce hlavních orgán� a orgánových soustav rostlin i �ivo�ich�  
P-9-1-04p rozpozná rozdíl mezi jednobun��nými a mnohobun��nými organismy  
P-9-1-07p uvede na p�íkladech vliv vir� a bakterií v p�írod� a na �lov�ka  
- má základní v�domosti o p�írod� a p�írodních d�jích  
- pozná význam rostlin a �ivo�ich� v p�írod� i pro �lov�ka 

OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA  
O�ekávané výstupy 

�ák 
P-9-1-08 rozli�í základní projevy a podmínky �ivota, orientuje se v daném p�ehledu 

vývoje organism�
P-9-1-09 popí�e základní rozdíly mezi bu�kou rostlin, �ivo�ich� a bakterií a objasní 

funkci základních organel 
P-9-1-010 rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgán� (orgánových soustav) 

rostlin i �ivo�ich�
P-9-1-011 t�ídí organismy a za�adí vybrané organismy do �í�í a ni��ích taxonomických 

jednotek 
P-9-1-012 vysv�tlí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmno�ování a jeho význam 

z hlediska d�di�nosti 
P-9-1-013 uvede p�íklady d�di�nosti v praktickém �ivot� a p�íklady vlivu prost�edí na 

utvá�ení organism�
P-9-1-014 uvede na p�íkladech z b��ného �ivota význam vir� a bakterií v p�írod� i pro 

�lov�ka 

BIOLOGIE �IVO�ICH

O�ekávané výstupy 

�ák 
P-9-4-01 porovná základní vn�j�í a vnit�ní stavbu vybraných �ivo�ich� a vysv�tlí funkci 

jednotlivých orgán�
P-9-4-02 rozli�uje a porovná jednotlivé skupiny �ivo�ich�, ur�uje vybrané �ivo�ichy, 

za�azuje je do hlavních taxonomických skupin 
P-9-4-03 odvodí na základ� pozorování základní projevy chování �ivo�ich� v p�írod�, 

na p�íkladech objasní jejich zp�sob �ivota a p�izp�sobení danému prost�edí 
P-9-4-04 zhodnotí význam �ivo�ich� v p�írod� i pro �lov�ka uplat�uje zásady 

bezpe�ného chování ve styku se �ivo�ichy
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5.2.11.2   Vzd�lávací obsah vyu�ovacího p�edm�tu 

PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ P�ÍRODY 
O�ekávané výstupy 

�ák 
P-9-8-03 aplikuje praktické metody poznávání p�írody 
P-9-8-04 dodr�uje základní pravidla bezpe�nosti práce a chování p�i poznávání �ivé a 

ne�ivé p�írody

PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ P�ÍRODY 
O�ekávané výstupy 

Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení: 
�ák  
P-9-8-01p vyu�ívá metody poznávání p�írody osvojované v p�írodopisu  
P-9-8-02p dodr�uje základní pravidla bezpe�ného chování p�i poznávání p�írody 

BIOLOGIE �IVO�ICH

O�ekávané výstupy 

Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení: 
�ák  
P-9-4-01p porovná vn�j�í a vnit�ní stavbu vybraných �ivo�ich� a vysv�tlí funkci 

jednotlivých orgán�  
P-9-4-02p  rozli�í jednotlivé skupiny �ivo�ich� a zná jejich hlavní zástupce  
P-9-4-03p odvodí na základ� vlastního pozorování základní projevy chování �ivo�ich� v 
p�írod�, objasní jejich zp�sob �ivota a p�izp�sobení danému prost�edí  
P-9-4-04p ví o významu �ivo�ich� v p�írod� i pro �lov�ka a uplat�uje zásady bezpe�ného 
chování ve styku se �ivo�ichy - vyu�ívá zku�enosti s chovem vybraných domácích 
�ivo�ich� k zaji��ování jejich �ivotních pot�eb 
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PØEDMÌT: ZOOLOGIE    ROÈNÍK: 7. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

 
�ák 

· Rozli�í základní projevy a podmínky �ivota, 
orientuje se v daném pøehledu vývoje organismù 

· Popí�e základní rozdíly mezi buòkou rostlin, 
�ivoèichù a bakterií a objasní funkci základních 
organel 

· Tøídí organismy a zaøadí vybrané organismy do øí�í 
a ni��ích taxonomických jednotek 

 

· pozoruje vybranou pøírodninu (její èást) okem, lupou 

· zvládá jednoduché postupy práce pøi manipulaci 
s pøírodními materiály 

· zhotoví protokol, záznam pozorování èi pokusu 

 

· uvede pøíklady bunìk, tkání, popí�e stavbu a funkci 
základních orgánù a orgánových soustav 

 

 

 

 

· urèuje vybrané �ivoèichy a zaøazuje je do 
taxonomických jednotek 

· popí�e vnìj�í a vnitøní stavbu organismù a vysvìtlí 
funkci jednotlivých orgánù. 

· uvede základní roz�íøení, význam a ochranu 
vybraných �ivoèichù 

· urèí �ivoèichy podle atlasù a pomocí jednoduchých 
klíèù 

 

 

Opakování uèiva z 6.roèníku -  rostlinná buòka a její 
organely. 

 

 

 

 

 

 

 

Metody zkoumání pøírody 

- základní metody pozorování pøírody 

- laboratorní práce (záznamy pozorování, práce 
s literaturou, práce s lupou a mikroskopem) 

 

Stavba a funkce organismù � buòka, tkánì, orgány, 
orgánové soustavy 

- buòka, tkánì, orgány, orgánové soustavy 

 

 

 

 

Systém organizmù 

- základní taxonomické jednotky 

Bezobratlí 
- prvoci 

- �ahavci 
- plo�tìnci  
- hlísti  
- mìkký�i  

- krou�kovci  
 

 

 

OVO: 

P-9-1-01 

P-9-1-02 

P-9-1-04 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

P-9-8-01 

P-9-8-02 

 

 

OVO: 

P-9-1-03 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

P-9-1-04 

P-9-4-01 

P-9-4-02 

P-9-4-03 

P-9-4-04 

 

EV � Základní 
podmínky �ivota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EV- Ekosystémy 
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PØEDMÌT: ZOOLOGIE    ROÈNÍK: 7. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

�ák: 
· objasní zpùsob �ivota a vysvìtlí význam v pøírodì i 

pro èlovìka (domestikace) a dle mo�ností tyto 
znalosti aplikuje pøi péèi o nì 

· vysvìtlí pøíèiny chování vybraných �ivoèichù a 
význam pro pøe�ití v pøírodì 

· posoudí dùsledky zásahu èlovìka do pøírody a uvede 
chránìné �ivoèichy, projevuje aktivní pomoc pøi 
ochranì �ivoèichù 

· rozpozná nìkteré pøíèiny poru�ování rovnováhy 

v pøírodì 

vyu�ívá dostupných informaèních zdrojù, analyzuje 
informace, vèleòuje podstatné a sdìluje je ostatním 

 

- èlenovci 
- korý�i  
- pavoukovci 

- hmyz 

Obratlovci 

- paryby 

- ryby 

- oboj�ivelníci 
- plazi 

- ptáci 
- savci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P-9-4-01 

P-9-4-02 

P-9-4-03 

P-9-4-04 
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Vzd�lávací oblast: �lov�k a p�íroda 
Vzd�lávací obor: P�írodopis 

5.2.12.1  Charakteristika vyu�ovacího p�edm�tu 

5.2.12.1.1  Obsahové, �asové a organiza�ní vymezení 

Hlavním cílem v�ech p�edm�t� vzd�lávacího oboru P�írodopis je, aby si �áci 
uv�domili souvislosti mezi stavem p�írody a lidskou �inností, �e p�íroda je nenahraditelné 
prost�edí pro �ivot �lov�ka, kterou je nutné nejen dob�e poznat, ale p�edev�ím ji aktivn�
chránit. �áci se u�í pracovat s lupou a mikroskopem, provád�t pozorování p�írodních jev�, 
odhalovat jejich p�í�iny, souvislosti a vztahy mezi nimi.  

Vyu�ovací p�edm�t biologie �lov�ka �ák�m p�iná�í základní poznatky o �lov�ku 
z biologického hlediska - o stavb� lidského t�la, funkci jednotlivých orgánových soustav. 

Tento p�edm�t se realizuje v 8. ro�níku s �asovou dotací 1 hodina týdn� a navazuje 
svým vzd�lávacím obsahem na vyu�ovací p�edm�t p�írodov�da na prvním stupni. 

Výuka probíhá v�t�inou ve t�ídách, n�kdy v u�ebn� informatiky, kde �áci vyu�ívají 
výukové programy, mo�nosti internetu k hledání informací vztahující se k obsahu u�iva apod.  
Do výuky jsou za�azovány tematické exkurse a hodiny v terénu, p�i kterých �áci prakticky 
poznávají p�írodniny. 

Vyu�ovací p�edm�ty botanika, zoologie, biologie �lov�ka a geologie a ekologie 
integrují znalosti z p�írodov�dy, chemie a zem�pisu. 

P�edm�t biologie �lov�ka p�edal zcela realizaci n�kterých svých výstup� do p�edm�tu 
výchova ke zdraví � výstupy �. P-9-5-03, P-9-5-04, P-9-5-05 a �áste�n� i výstup P-9-5-01.

Do d�jepisu byl p�edán výstup P-9-5-02 (zcela)

Do p�edm�tu biologie �lov�ka nejsou za�len�na �ádná pr��ezová témata.  

5.2.12.1.2  Výchovné a vzd�lávací strategie 
     (spole�né pro v�echny p�edm�ty vzd�lávacího oboru P�írodopis,  

viz p�edm�t botanika) 

5.2.12.1.3  O�ekávané výstupy oboru  (OVO) v RVP ZV 

5.2.12    Biologie �lov�ka 
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OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA  
O�ekávané výstupy 

Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení: 
�ák  
P-9-1-01p orientuje se v p�ehledu vývoje organism� a rozli�í základní projevy a podmínky 
�ivota  
P-9-1-03p zná základní funkce hlavních orgán� a orgánových soustav rostlin i �ivo�ich�  
P-9-1-04p rozpozná rozdíl mezi jednobun��nými a mnohobun��nými organismy  
P-9-1-07p uvede na p�íkladech vliv vir� a bakterií v p�írod� a na �lov�ka  
- má základní v�domosti o p�írod� a p�írodních d�jích  
- pozná význam rostlin a �ivo�ich� v p�írod� i pro �lov�ka 

OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA  
O�ekávané výstupy 

�ák 
P-9-1-01 rozli�í základní projevy a podmínky �ivota, orientuje se v daném p�ehledu 

vývoje organism�
P-9-1-02 popí�e základní rozdíly mezi bu�kou rostlin, �ivo�ich� a bakterií a objasní 

funkci základních organel 
P-9-1-03 rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgán� (orgánových soustav) 

rostlin i �ivo�ich�
P-9-1-04 t�ídí organismy a za�adí vybrané organismy do �í�í a ni��ích taxonomických 

jednotek 
P-9-1-05 vysv�tlí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmno�ování a jeho význam 

z hlediska d�di�nosti 
P-9-1-06 uvede p�íklady d�di�nosti v praktickém �ivot� a p�íklady vlivu prost�edí na 

utvá�ení organism�
P-9-1-07 uvede na p�íkladech z b��ného �ivota význam vir� a bakterií v p�írod� i pro 

�lov�ka 
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5.2.12.2   Vzd�lávací obsah vyu�ovacího p�edm�tu 

BIOLOGIE �LOV�KA 
O�ekávané výstupy 

Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení: 
�ák  
P-9-5-01p popí�e stavbu orgán� a orgánových soustav lidského t�la a jejich funkce  
P-9-5-02p charakterizuje hlavní etapy vývoje �lov�ka  
P-9-5-03p popí�e vznik a vývin jedince  
P-9-5-04p rozli�í p�í�iny, p�ípadn� p�íznaky b��ných nemocí a uplat�uje zásady jejich 

prevence a lé�by  
P-9-5-05p zná zásady poskytování první pomoci p�i poran�ní 

BIOLOGIE �LOV�KA 
O�ekávané výstupy 

�ák 
P-9-5-01 ur�í polohu a objasní stavbu a funkci orgán� a orgánových soustav lidského 

t�la, vysv�tlí jejich vztahy (p�esun do výchovy ke zdraví, �áste�n�) 

P-9-5-02 orientuje se v základních vývojových stupních fylogeneze �lov�ka (p�esun do 

d�jepisu) 

P-9-5-03 objasní vznik a vývin nového jedince od po�etí a� do stá�í (p�esun do výchovy 

ke zdraví, �áste�n�) 

P-9-5-04 rozli�uje p�í�iny, p�ípadn� p�íznaky b��ných nemocí a uplat�uje zásady jejich 

prevence a lé�by, objasní význam zdravého zp�sobu �ivota (p�esun do výchovy 

ke zdraví, �áste�n�) 

P-9-5-05 aplikuje první pomoc p�i poran�ní a jiném po�kození t�la (p�esun do výchovy 

ke zdraví, �áste�n�)
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PØEDMÌT: BIOLOGIE �LOV�KA   ROÈNÍK: 8. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

�ák 

·     urèí polohu a objasní stavbu a funkci orgánù a 
orgánových soustav lidského tìla 

· objasní vzájemný vztah organismu a prostøedí 
· vyu�ívá dostupných informaèních zdrojù analyzuje 

informace, vèleòuje podstatné a sdìluje je ostatním 

Stavba t�la �lov�ka 

- Základní pojmy (buòka, tkáò, orgán, orgánová 
soustava, ��) 

- Opìrná soustava (pojivová tkáò, stavba, rùst a 
spojení kostí, kostra hlavy, trupu, konèetin) 

- Pohybová soustava (svalová tkáò, svaly hlavy, 
trupu, konèetin, Dýchací soustava (stavba a funkce 
dýchací soustavy) 

- Tìlní tekutiny (tkáòový mok, míza, krev) 
- Obìhová soustava (stavba a èinnost srdce, krevní 

øeèi�tì 

- Trávicí soustava (zuby a péèe o chrup, stavba a 

funkce trávicí soustavy,  
- Vyluèovací soustava (stavba a èinnost) 
- Ko�ní soustava, Nervová soustava (stavba nervové 

tkánì, nervová èinnost, stavba a funkce mozku, 
obvodové nervstvo) 

- Smyslová soustava 

- Soustava �láz s vnitøním vymì�ováním 

 

 

OVO: 

P-9-5-01 
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PØEDMÌT: BIOLOGIE �LOV�KA   ROÈNÍK: 8. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

 

�ák 

· vysvìtlí podstatu pohlavního a nepohlavního 
rozmno�ování a jeho význam z hlediska dìdiènosti 

· uvede pøíklady dìdiènosti v praktickém �ivotì a 
pøíklady vlivu prostøedí na utváøení organismù 

 

Základy genetiky 

- Gen, køí�ení 
- Dìdiènost 
- Promìnlivost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

P-9-1-05 

P-9-1-06 
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Vzd�lávací oblast: �lov�k a p�íroda 
Vzd�lávací obor: P�írodopis 

5.2.13.1  Charakteristika vyu�ovacího p�edm�tu 

5.2.13.1.1  Obsahové, �asové a organiza�ní vymezení 

Hlavním cílem v�ech p�edm�t� vzd�lávacího oboru P�írodopis je, aby si �áci 
uv�domili souvislosti mezi stavem p�írody a lidskou �inností, �e p�íroda je nenahraditelné 
prost�edí pro �ivot �lov�ka, kterou je nutné nejen dob�e poznat, ale p�edev�ím ji aktivn�
chránit. �áci se u�í pracovat s lupou a mikroskopem, provád�t pozorování p�írodních jev�, 
odhalovat jejich p�í�iny, souvislosti a vztahy mezi nimi.  

Tento p�edm�t se realizuje v 9. ro�níku s �asovou dotací 1 hodina týdn�. Tento 
p�edm�t seznámí �áky se sv�tem ne�ivé p�írody, roz�í�í a shrne poznatky z ekologie a ochrany 
�ivotního prost�edí.  

Výuka probíhá v�t�inou ve t�ídách, n�kdy v u�ebn� informatiky, kde �áci vyu�ívají 
výukové programy, mo�nosti internetu k hledání informací vztahující se k obsahu u�iva apod.  
Do výuky jsou za�azovány tematické exkurse a hodiny v terénu, p�i kterých �áci prakticky 
poznávají p�írodniny. 

Vyu�ovací p�edm�ty botanika, zoologie, biologie �lov�ka a geologie a ekologická 
výchova integrují znalosti p�írodov�dy, chemie a zem�pisu. 

P�edm�t geologie a ekologická výchova p�edal k �áste�né realizaci výstup �. P-9-6-06 do 
p�edm�tu zem�pis a zárove� p�ebírá realizaci následujících výstup� z jiných p�edm�t�: 
ze zem�pisu výstup �. Z-9-2-04.
z fyziky výstupy �. F-9-4-05 (zcela p�ebírá),
z chemie výstupy �. CH-9-2-06 (zcela) a CH-9-7-01, CH-9-7-03 (�áste�n�). 

Do p�edm�tu geologie a ekologie jsou za�len�ny formou integrace tématické okruhy 
pr��ezového tématu environmentální výchova.  

5.2.13.1.2  Výchovné a vzd�lávací strategie 
     (spole�né pro v�echny p�edm�ty vzd�lávacího oboru P�írodopis,  

viz p�edm�t botanika) 

5.2.13    Geologie a ekologická výchova 
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5.2.13.1.3  O�ekávané výstupy oboru  (OVO) v RVP ZV 

NE�IVÁ P�ÍRODA 
O�ekávané výstupy 

Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení: 
�ák  
P-9-6-01p popí�e jednotlivé vrstvy Zem�  
P-9-6-02p pozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a horniny  
P-9-6-03p rozli�í d�sledky vnit�ních a vn�j�ích geologických d�j�  
P-9-6-04p rozezná n�které druhy p�d a objasní jejich vznik  
P-9-6-06p na p�íkladech uvede význam vlivu podnebí a po�así na rozvoj a udr�ení �ivota 

na Zemi 

ZÁKLADY EKOLOGIE 
O�ekávané výstupy 

�ák 
P-9-7-01 uvede p�íklady výskytu organism� v ur�itém prost�edí a vztahy mezi nimi 
P-9-7-02 rozli�uje a uvede p�íklady systém� organism� � populace, spole�enstva, 

ekosystémy a objasní na základ� p�íkladu základní princip existence �ivých a 
ne�ivých slo�ek ekosystému 

P-9-7-03 vysv�tlí podstatu jednoduchých potravních �et�zc� v r�zných ekosystémech a 
zhodnotí jejich význam 

P-9-7-04 uvede p�íklady kladných i záporných vliv� �lov�ka na �ivotní prost�edí a 
p�íklady naru�ení rovnováhy ekosystému 

NE�IVÁ P�ÍRODA 
O�ekávané výstupy 

�ák 
P-9-6-01 objasní vliv jednotlivých sfér Zem� na vznik a trvání �ivota 
P-9-6-02 rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a horniny 

s pou�itím ur�ovacích pom�cek 
P-9-6-03 rozli�uje d�sledky vnit�ních a vn�j�ích geologických d�j�, v�etn� geologického 

ob�hu hornin i ob�hu vody 
P-9-6-04 porovná význam p�dotvorných �initel� pro vznik p�dy, rozli�uje hlavní p�dní 

typy a p�dní druhy v na�í p�írod�
P-9-6-05 rozli�uje jednotlivá geologická období podle charakteristických znak�
P-9-6-06 uvede význam vlivu podnebí a po�así na rozvoj r�zných ekosystém� a 

charakterizuje mimo�ádné události zp�sobené výkyvy po�así a dal�ími 

p�írodními jevy, jejich doprovodné jevy a mo�né dopady i ochranu p�ed nimi 

(p�esun do zem�pisu, �áste�n�) 
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5.2.13.2   Vzd�lávací obsah vyu�ovacího p�edm�tu 

PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ P�ÍRODY 
O�ekávané výstupy 

Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení: 
�ák  
P-9-8-01p vyu�ívá metody poznávání p�írody osvojované v p�írodopisu  
P-9-8-02p dodr�uje základní pravidla bezpe�ného chování p�i poznávání p�írody 

ZÁKLADY EKOLOGIE 
O�ekávané výstupy 

Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení: 
�ák  
P-9-7-01 uvede p�íklady výskytu organism� v ur�itém prost�edí a vztahy mezi nimi  
P-9-7-02p rozli�í populace, spole�enstva, ekosystémy a objasní základní princip n�kterého 

ekosystému  
P-9-7-03p vysv�tlí podstatu jednoduchých potravních �et�zc� v r�zných ekosystémech  
P-9-7-04p popí�e zm�ny v p�írod� vyvolané �lov�kem a objasní jejich d�sledky  
P-9-7-04p pozná kladný a záporný vliv �lov�ka na �ivotní prost�edí  

PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ P�ÍRODY 
O�ekávané výstupy 

�ák 
P-9-8-05 aplikuje praktické metody poznávání p�írody 
P-9-8-06 dodr�uje základní pravidla bezpe�nosti práce a chování p�i poznávání �ivé a 

ne�ivé p�írody
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PØEDMÌT: GEOLOGIE A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA  ROÈNÍK: 9. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

�ák 

· objasní vznik Sluneèní soustavy 

· rozli�í sféry Zemì 

 

 

· Urèí a struènì popí�e bì�né horniny a nerosty 
(zejména ze svého regionu) a vysvìtlí jejich pùvod. 

· uvede praktický význam a nalezi�tì vybraných 
nerostù a hornin 

· vyjmenuje stupnici nerostù podle jejich tvrdosti 
· objasní vznik hornin vyvøelých, usazených a 

pøemìnìných a uvede k jednotlivým skupinám 
pøíklady 

· rozli�í vnitøní geologické dìje, jejich pøíèiny a 
dùsledky. 

· vysvìtlí základy deskové tektoniky.  
 

 

 

· rozli�í vnìj�í geologické dìje, jejich pøíèiny a 
dùsledky. 

· uvede význam pùdotvorných èinitelù, hlavní druhy a 
typy pùd v na�í pøírodì, její devastaci a rekultivaci. 

 

 

 

· rozli�uje jednotlivá geologická období z hlediska 

podstatných geologických zmìn 

· rozèlení je do útvarù dle charakteristických znakù 

doká�e vysvìtlit s pomocí geologické mapy ÈR 
geologickou stavbu republiky 

· orientuje se v geologické stavbì a geologickém 
vývoji regionu 

 

 

Zem� � na�e planeta 

- Geologické vìdy 

- Vesmír, vznik Zemì 

- Stavba Zemì 

Stavba zemské k#ry 

- Nerosty 

- Vznik minerálù 

- Fyzikální vlastnosti minerálù 

- Chemické vlastnosti minerálù 

- Drahé kameny 

- Horniny 

 

Geologické d�je - vnit�ní 
- Sope!ná !innost 
- Slo�ení magmatu, minerální prameny 

- Zem"t#esení  
- Vznik hor 

- Litosférické desky 

- Pohyb kontinent� 

Geologické d�je - vn�j�í 
- Eroze a nerosty erozí vzniklé 

- P�sobení gravitace 

- $innost vody 

- $innost ledovc� 

- $innost v"tru a !lov"ka 

- Slo�ení p�d 

D�jiny Zem� 

- Vznik a vývoj �ivota 

- Prahory a starohory 

- Prvohory,  

- druhohory, 

-  t#etihory, 
-  !tvrtohory 

 

OVO: 

P-9-6-01 

 

 

OVO: 

P-9-8-01 

P-9-8-02 

P-9-6-02 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

P-9-6-03 

P-9-6-04 

Zem�pis 

OVO: Z-9-2-04 

 

 

OVO: 

P-9-6-03 

P-9-6-04 

Zem�pis 

OVO: Z-9-2-04 

 

 

 

OVO: 

P-9-6-05 
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PØEDMÌT: GEOLOGIE A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA   ROÈNÍK: 9. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

�ák 

 

· Na!podmínkách!�ivota!vysv"tlí!výskyt!organism#!
v urèitém!prost%edí!a!vztahy!mezi!nimi. 

· Popí�e!p%íklady!ekosystém#,!populace,!spoleèenstva. 
· Vysv"tlí!podstatu!a!význam!potravních!%et"zc#. 
· Posoudí!vliv!èlov"ka!na!tvorb"!�ivotního!prost%edí!a!

zásadách!ochrany!p%írody.  
· Uvede!význam!vlivu!podnebí,!poèasí!a!èlov"ka!na!

ekosystémy 

· Diskutuje!o!mimo%ádných!událostech!zp#sobených!
poèasím!a!jinými!p%írodními!jevy,!o!mo�ných!
doprovodných!jevech!a!dopadech!i!o!ochran"!p%ed!
nimi  

· Vysv"tlí!p%íèiny!globálního!oteplování. 
· zhodnotí!nebezpe�í ekologických katastrof 
· Je schopen diskutovat o problémech, které se týkají 

jeho i jeho okolí; podílí se na hledání a realizaci 

!e�ení problém". 
· Uv#domuje si nutnost ochrany �ivotního prost!edí; 

uvede p!íklady jeho zne$i�t#ní, navrhne nejvhodn#j�í 
preventivní opat!ení a zp"soby likvidace zne$i�t#ní 

· vysv#tlí, jakým zp"sobem se m"�e ka�dý $lov#k 
aktivn# podílet na zhor�ování $i zlep�ování �ivotního 
prost!edí 

· zhodnotí vyu�ívání prvotních a druhotných surovin 
z hlediska trvale udr�itelného rozvoje na Zemi 

· zhodnotí vliv vyu�ívání r"zných zdroj" energie na 
�ivotní prost!edí  

· uv#domuje si vliv chemických látek a jejich p!ípravy 
na �ivotní prost!edí 

· Vyu�ívá média jako zdroj informací 

 

Geologická stavba �R 

- Geologická mapa 

- %eský masív,  
- Karpaty, 

-  region Svitavsko 

 

Základy ekologie a ochrana �ivotního prost�edí 

- Základní pojmy 

- Vliv $lov#ka na p!írodu (na hydrosféru, atmosféru, 
litosféru, biosféru) 

- Ekosystémy  
- Podnebí a po$así ve vztahu k �ivotu 

- Mimo!ádné události zp"sobené p!írodními vlivy 

- Energetické zdroje a �ivotní prost!edí 
- Trvale udr�itelný rozvoj �ivota 

- Globální problémy lidstva 

- Ochrana p!írody 

 

 

OVO: 

P-9-6-05 

 

 

 

OVO: 

P-9-6-06 

P-9-7-01 

P-9-7-02 

P-9-7-03 

P-9-7-04 

Fyzika 

OVO: F-9-4-05 

Chemie 

OVO: CH-9-2-06,  

CH-9-7-01, CH-9-7-03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EV � Základní 
podmínky �ivota 

EV � Vztah !lov"ka 
k prost#edí 
EV - Lidské aktivity a 
problémy �ivotního 
prost#edí 
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Vzd�lávací oblast: �lov�k a p�íroda 
Vzd�lávací obor: Zem�pis 

5.2.14.1  Charakteristika vyu�ovacího p�edm�tu 

5.2.14.1.1  Obsahové, �asové a organiza�ní vymezení 

Vzd�lávání v p�edm�tu zem�pis sm��uje k: 

• schopnosti získávat, t�ídit a p�im��en� hodnotit geografické informace 
• nalézání odpov�dí na geografické otázky a vytvá�ení si vlastního názoru a osobního 

postoje k problematice vztah� mezi p�írodním a spole�enským prost�edím 
• pou�ívání a t�íd�ní geografických informací a uplat�ovat je v rámci praktických 

dovedností a �inností v b��ném �ivot�
• dovednosti klást geografické otázky a na tyto otázky um�t najít odpov��
• vytvá�ení smyslu pro jedine�nost a krásu p�írodních objekt� a lidských výtvor�
• dovednosti hodnotit hospodá�ské pom�ry v �eské republice, Evropské unii a ostatním 

sv�t�
• rozvoji orientace v geografickém prost�edí 
• získání vztahu k cestování 
• rozvoji kritického my�lení a logickému uva�ování  - v m��ítku zm�n, proces� a jev�

vývoje lidské spole�nosti a jejich zvlá�tností v místním, evropském a celosv�tovém 
m��ítku 

• vytvá�ení mezip�edm�tových vztah� mezi geografií a ostatními v�dními obory 

Zem�pis je vyu�ován dv� hodiny týdn� v ka�dém ro�níku druhého stupn� a vzd�lávací 
obsah p�edm�tu zahrnuje tyto okruhy: 

• geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie 
• p�írodní obraz Zem�
• regiony sv�ta 
• spole�enské a hospodá�ské prost�edí 
• �ivotní prost�edí 
• �eská republika 
• terénní geografická výuka, praxe a aplikace 

Do výuky jsou v p�edm�tu zem�pis za�azovány také tyto metody práce: 

• frontální výuka s vyu�itím pom�cek a obrazového materiálu 
• prezentace vlastních názor� � diskuse, referáty a projekty 
• práce ve skupinách (vyu�ití literatury, internetu, �asopis� atd.) 
• vycházky, exkurze, projekty, náv�t�vy osob, muzea, hv�zdárny atd. 

5.2.14    Zem�pis



�VP ZV � KRUH, verze 2018 

__________________________________________________________________________________________ 

369 

Obsah p�edm�tu zem�pis je spjat s vyu�ovacími p�edm�ty: 

• fyzika, p�írodopis a chemie (�lov�k a p�íroda) 
• d�jepis a ob�anská výchova (�lov�k a spole�nost) 
• informatika (Informa�ní a komunika�ní technologie) 

P�edm�t zem�pis p�ebírá n�které o�ekávané výstupy zmín�ných p�edm�t� � 
z fyziky výstup �. F-9-7-02 (Vesmír), 
z geologie a ekologické výchovy výstup �. P-9-6-06 (vliv podnebí a po�así na rozvoj a 
udr�ení �ivota na Zemi), 
z d�jepisu výstupy �íslo D-9-8-03 a D-9-8-04 (Globální sv�t a mezinárodní vztahy)  
z ob�anské výchovy �áste�n� výstupy �. VO-9-5-02 a� VO-9-5-06

P�edm�t zem�pis naopak p�edává sv�j výstup k realizaci do jiného p�edm�tu � 
do geologie a ekologické výchovy výstup �. Z-9-2-04 (�áste�n�).

V p�edm�tu zem�pis jsou realizována pr��ezová témata Mediální výchova, Environmentální výchova, 
Výchova k my�lení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova a Výchova 
demokratického ob�ana. 

5.2.14.1.2  Výchovné a vzd�lávací strategie 

Kompetence k u�ení 

U�itel 
• umo�ní �ák�m rozvinout schopnost samostatn� vyhledávat informace v map�, 

zem�pisné literatu�e a na internetu, t�ídit je a zpracovávat do zem�pisných 
p�ehled�, tabulek a graf�

• u�itel dává prostor pro formulace tvrzení a jejich ov��ování 
• vede �áky k zpracování textu s porozum�ním  
• podporuje �innostní u�ení  
• vede �áky k zodpov�dnosti za svá rozhodnutí, navozuje takové situace, které nutí 

�áka se rozhodovat 
• dává �ák�m prostor k samostatné práci  
• podporuje ú�ast �ák� v zem�pisných sout��ích a tvorb� celo�kolních projekt�
• zam��uje pozornost na vyu�ití u�iva v praktickém �ivot�  
• vede �áky k plánování úkol� a postup�, kontrole a sebehodnocení 

Kompetence �e�ení problém�

U�itel 
• umo��uje �ák�m vyjád�it názor v diskusi � správná argumentace, obhajoba 

vlastních výrok�
• vede �áky k vyhledávání informací k danému problému v r�zných informa�ních 

zdrojích (mapa, atlas apod.) 
• vede �áky k nalézání souvislostí mezi poznatky a praxí získaných z informa�ních 

zdroj� a svého okolí 



�VP ZV � KRUH, verze 2018 

__________________________________________________________________________________________ 

370 

Kompetence komunikativní 

U�itel 
• umo��uje �ák�m vyjád�it jejich názor (beseda, sam. práce apod.) 
• nabídne mo�nost zú�astnit se �e�ení problémových situací samostatn� i ve skupin�
• vede �áky k dodr�ování p�edem stanovených pravidel vzájemné komunikace a k 

naslouchání 
• za�azuje r�zné formy práce vedoucí k diskusi a konfrontaci 
• dává prostor pro formulace tvrzení a jejich ov��ování 

Kompetence sociální a personální 

U�itel 
• vytvo�ení podmínky pro práci ve skupin� a zm�nu rolí ve skupinách 
• vytvá�í p�íznivou atmosféru ve t�íd�
• vede �áky k utvá�ení pocitu zodpov�dnosti za své jednání 
• vede �áky k hodnocení vlastních výsledk� a výsledk� skupiny 

Kompetence ob�anské 

U�itel 
• vede �áky k vytvá�ení osobních p�edstav o geografickém a �ivotním prost�edí 
• vede �áky k zodpov�dnosti v souvislosti s principem trvale udr�itelného rozvoje 
• rozvíjí zájem o cestování, poznávání místa bydli�t�, vlasti a ostatních národ�

Kompetence pracovní 

U�itel
• umo�ní rozvoj individuálních organiza�ních schopností 
• vy�aduje od �ák� zodpov�dný p�ístup k zadaným úkol�m 
• vede �áky k dodr�ování pravidel bezpe�ného chování ve volné p�írod�

5.2.14.1.3  O�ekávané výstupy oboru  (OVO) v RVP ZV 
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GEOGRAFICKÉ INFORMACE, ZDROJE DAT, KARTOGRAFIE A 
TOPOGRAFIE 
O�ekávané výstupy 

Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení: 
�ák  
Z-9-1-02p rozumí základní geografické, topografické a kartografické terminologii  
Z-9-1-04p získá osobní p�edstavu o prost�edí, které nás obklopuje, umí ho popsat a ur�it 

jednoduché vazby, vyjád�í, co mu prospívá a �kodí  

P�ÍRODNÍ OBRAZ ZEM�
O�ekávané výstupy 

�ák 
Z-9-2-01 zhodnotí postavení Zem� ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Zem�

s ostatními t�lesy slune�ní soustavy 
Z-9-2-02 proká�e na konkrétních p�íkladech tvar planety Zem�, zhodnotí d�sledky 

pohyb� Zem� na �ivot lidí a organism�
Z-9-2-03 rozli�uje a porovnává slo�ky a prvky p�írodní sféry, jejich vzájemnou 

souvislost a podmín�nost, rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského 
povrchu 

Z-9-2-04 porovná p�sobení vnit�ních a vn�j�ích proces� v p�írodní sfé�e a jejich vliv na 

p�írodu a na lidskou spole�nost (�áste�n� p�esun do geologie a ekologické 

výchovy) 

GEOGRAFICKÉ INFORMACE, ZDROJE DAT, KARTOGRAFIE A 
TOPOGRAFIE 
O�ekávané výstupy 

�ák 
Z-9-1-01 organizuje a p�im��en� hodnotí geografické informace a zdroje dat 

z dostupných kartografických produkt� a elaborát�, z graf�, diagram�, 
statistických a dal�ích informa�ních zdroj�

Z-9-1-02 pou�ívá s porozum�ním základní geografickou, topografickou a kartografickou 
terminologii 

Z-9-1-03 p�im��en� hodnotí geografické objekty, jevy a procesy v krajinné sfé�e, jejich 
ur�ité pravidelnosti, zákonitosti a odli�nosti, jejich vzájemnou souvislost a 
podmín�nost, rozeznává hranice (bariéry) mezi podstatnými prostorovými 
slo�kami v krajin�

Z-9-1-04 vytvá�í a vyu�ívá osobní my�lenková (mentální) schémata a my�lenkové 
(mentální) mapy pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové 
vnímání a hodnocení míst, objekt�, jev� a proces� v nich, pro vytvá�ení 
postoj� k okolnímu sv�tu
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REGIONY SV�TA 
O�ekávané výstupy 

Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení: 
�ák  
Z-9-3-02p vyhledá na mapách jednotlivé sv�tadíly a oceány  
Z-9-3-03p rozli�í zásadní p�írodní a spole�enské znaky sv�tových region�  
Z-9-3-03p charakterizuje polohu, rozlohu, p�írodní, kulturní, spole�enské, politické a 

hospodá�ské pom�ry vybraných sv�tadíl�, oceán� a vybraných stát�

P�ÍRODNÍ OBRAZ ZEM�
O�ekávané výstupy 

Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení: 
�ák  
Z-9-2-02p objasní d�sledky pohyb� Zem�  
Z-9-2-04p uvede p�íklady p�sobení vnit�ních a vn�j�ích proces� v p�írodní sfé�e a jejich 

vlivu na p�írodu a na lidskou spole�nost  
Z-9-2-04p uvede p�íklady p�sobení p�írodních vliv� na utvá�ení zemského povrchu 

REGIONY SV�TA 
O�ekávané výstupy 

�ák 
Z-9-3-01 rozli�uje zásadní p�írodní a spole�enské atributy jako kritéria pro vymezení, 

ohrani�ení a lokalizaci region� sv�ta 
Z-9-3-02 lokalizuje na mapách sv�tadíly, oceány a makroregiony sv�ta podle zvolených 

kritérií, srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny 
Z-9-3-03 porovnává a p�im��en� hodnotí polohu, rozlohu, p�írodní, kulturní, 

spole�enské, politické a hospodá�ské pom�ry, zvlá�tnosti a podobnosti, 
potenciál a bariéry jednotlivých sv�tadíl�, oceán�, vybraných makroregion�
sv�ta a vybraných (modelových) stát�

Z-9-3-04 zva�uje, jaké zm�ny ve vybraných regionech sv�ta nastaly, nastávají, mohou 
nastat a co je p�í�inou zásadních zm�n v nich 
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SPOLE�ENSKÉ A HOSPODÁ�SKÉ PROST�EDÍ 
O�ekávané výstupy 

Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení: 
�ák  
Z-9-4-02p uvede p�íklady, jak p�írodní podmínky souvisejí s funkcí a rozmíst�ním 

lidských sídel  
- vyhledá na mapách nejznám�j�í oblasti cestovního ruchu a rekreace 

�IVOTNÍ PROST�EDÍ 
O�ekávané výstupy 

�ák 
Z-9-5-01 porovnává r�zné krajiny jako sou�ást pevninské �ásti krajinné sféry, rozli�uje 

na konkrétních p�íkladech specifické znaky a funkce krajin 
Z-9-5-02 uvádí konkrétní p�íklady p�írodních a kulturních krajinných slo�ek a prvk�, 

prostorové rozmíst�ní hlavních ekosystém� (biom�) 
Z-9-5-03 uvádí na vybraných p�íkladech záva�né d�sledky a rizika p�írodních a 

spole�enských vliv� na �ivotní prost�edí 

SPOLE�ENSKÉ A HOSPODÁ�SKÉ PROST�EDÍ 
O�ekávané výstupy 

�ák 
Z-9-4-01 posoudí na p�im��ené úrovni prostorovou organizaci sv�tové populace, její 

rozlo�ení, strukturu, r�st, pohyby a dynamiku r�stu a pohyb�, zhodnotí na 
vybraných p�íkladech mozaiku multikulturního sv�ta 

Z-9-4-02 posoudí, jak p�írodní podmínky souvisí s funkcí lidského sídla, pojmenuje 
obecné základní geografické znaky sídel 

Z-9-4-03 zhodnotí p�im��en� strukturu, slo�ky a funkce sv�tového hospodá�ství, 
lokalizuje na mapách hlavní sv�tové surovinové a energetické zdroje 

Z-9-4-04 porovnává p�edpoklady a hlavní faktory pro územní rozmíst�ní hospodá�ských 
aktivit 

Z-9-4-05 porovnává státy sv�ta a zájmové integrace stát� sv�ta na základ� podobných a 
odli�ných znak�

Z-9-4-06 lokalizuje na mapách jednotlivých sv�tadíl� hlavní aktuální geopolitické 
zm�ny a politické problémy v konkrétních sv�tových regionech
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�ESKÁ REPUBLIKA 
O�ekávané výstupy 

Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení: 
�ák  
Z-9-6-01p vymezí a lokalizuje území místní krajiny a oblasti (regionu) podle bydli�t� nebo 

�koly  
Z-9-6-02p  charakterizuje p�írodní, hospodá�ské a kulturní pom�ry místního regionu  
Z-9-6-03p  ur�í zem�pisnou polohu a rozlohu �eské republiky a její sousední státy  
Z-9-6-03p  rozli�uje p�írodní podmínky �R, popí�e povrch a jeho �lenitost  
Z-9-6-03p   uvede hlavní údaje o rozmíst�ní obyvatelstva  
Z-9-6-04p vyhledá na mapách jednotlivé kraje �eské republiky a charakterizuje 

hospodá�ské pom�ry, p�írodní zvlá�tnosti a kulturní zajímavosti 

�IVOTNÍ PROST�EDÍ 
O�ekávané výstupy 

Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení: 
�ák  
Z-9-5-01p  umí pojmenovat r�zné krajiny jako sou�ást pevninské �ásti krajinné sféry, 

rozli�í na konkrétních p�íkladech specifické znaky a funkce krajin  
Z-9-5-02p uvede p�íklady p�írodních a kulturních krajinných slo�ek  
Z-9-5-03   uvádí na vybraných p�íkladech záva�né d�sledky a rizika p�írodních a 

spole�enských vliv� na �ivotní prost�edí 

�ESKÁ REPUBLIKA 
O�ekávané výstupy 

�ák 
Z-9-6-01 vymezí a lokalizuje místní oblast (region) podle bydli�t� nebo �koly 
Z-9-6-02 hodnotí na p�im��ené úrovni p�írodní, hospodá�ské a kulturní pom�ry místního 

regionu, mo�nosti dal�ího rozvoje, p�im��en� analyzuje vazby místního 
regionu k vy��ím územním celk�m 

Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na p�im��ené úrovni polohu, p�írodní pom�ry, p�írodní 
zdroje, lidský a hospodá�ský potenciál �eské republiky v evropském a 
sv�tovém kontextu 

Z-9-6-04 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje �eské republiky a hlavní jádrové a 
periferní oblasti z hlediska osídlení a hospodá�ských aktivit 

Z-9-6-05 uvádí p�íklady ú�asti a p�sobnosti �eské republiky ve sv�tových 
mezinárodních a nadnárodních institucích, organizacích a integracích stát�
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5.2.14.2   Vzd�lávací obsah vyu�ovacího p�edm�tu 

TERÉNNÍ GEOGRAFICKÁ VÝUKA, PRAXE A APLIKACE 
O�ekávané výstupy 

Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení: 
�ák  
Z-9-7-01 ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu  
Z-9-7-03p uplat�uje v praxi zásady bezpe�ného pohybu a pobytu ve volné p�írod�

TERÉNNÍ GEOGRAFICKÁ VÝUKA, PRAXE A APLIKACE 
O�ekávané výstupy 

�ák 
Z-9-7-01 ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu 
Z-9-7-02 aplikuje v terénu praktické postupy p�i pozorování, zobrazování a hodnocení 

krajiny 
Z-9-7-03 uplat�uje v praxi zásady bezpe�ného pohybu a pobytu v krajin�, uplat�uje 

v modelových situacích zásady bezpe�ného chování a jednání p�i 
mimo�ádných událostech
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PØEDMÌT: ZEM�PIS    ROÈNÍK: 6. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

 

�ák: 
· objasní rozdíl mezi planetou a hvìzdou  
· vysvìtlí, jak vznikl vesmír, hvìzdy a dal�í tìlesa 

sluneèní soustavy 

· uvede tìlesa patøící do sluneèní soustavy, vyjmenuje 

planety Sluneèní soustavy 

· vyhledá základní údaje o Zemi a nejbli��ích 
vesmírných tìlesech 

· uvede pohyby, které na�e Zemì vykonává, a jejich 

dùsledky 

· vyhledá, jaké pøirozené dru�ice má na�e Zemì, uvede 
základní údaje o Mìsíci a jaké pohyby Mìsíc 
vykonává 

· uvede hlavní mezníky v dobývání vesmíru, zhodnotí, 
jak ovlivòují dne�ní �ivot 

· vysvìtlí pojmy: globus, mapa  

· dovede pracovat s rùznými mapami a grafy 

· dovede vypoèítat vzdálenosti na globusu a mapì 
podle mìøítka 

· vysvìtlí pojmy: rovnobì�ka, poledník 

· uká�e na mapì zemìpisné souøadnice zadaného místa 
na Zemi a pomocí souøadnic dovede urèit místo na 
Zemi 

· pracuje s turistickou mapou, vysvìtlí pojmy: kóta, 
nadmoøská vý�ka, vrstevnice; 

· urèí význam vybraných mapových znaèek 

· urèí svìtové strany na mapì a v terénu 

· dovede urèit èas na Zemi pomocí atlasu 

· dovede vysvìtlit, co je to krajinná sféra, a vyjmenuje 

hlavní slo�ky krajinné sféry 

· vysvìtlí pojmy: krajinná sféra, litosféra, atmosféra, 
hydrosféra, pedosféra, biosféra 

 

 

 

 

vesmír 

- vesmír a hvìzdy 

- Slunce a sluneèní soustava � planety, mìsíce, 
planetky, komety a jiná tìlesa 

- Tvar a rozmìry Zemì 

- Pohyby Zemì a jejich dùsledky. 
- Vývoj o poznání vesmíru (astronomie, astrologie, 

kosmonautika) 

 

 

 

 

 

 

globus a mapa 

- rùzné druhy globù, map a atlasù 

- mapy � mìøítko, druhy map, obsah map 

- rovnobì�ky, poledníky 

- urèování zemìpisné polohy 

- èas na zemìkouli 
- vý�kopis a polohopis 

- svìtové strany 

- vzdálenosti a vý�ky v terénu 

 

 

 

 

krajinná sféra 

- krajinná sféra, rozdìlení krajinné sféry 

- pùsobení èlovìka na krajinnou sféru 

 

 

 

 

 

OVO: 

Z-9-2-01 

Z-9-2-02   

 

Fyzika  

F-9-7-02 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

Z-9-1-01 

Z-9-1-02 

Z-9-1-04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

Z-9-1-03, Z-9-2-03 

Z-9-3-01, Z-9-5-01 

Z-9-5-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MeV- Kritické ètení a 
vnímání mediálních 
sdìlení � aktuality,  

MeV � Interpretace 

vztahu mediálních 
sdìlení a reality 

 

 

 

 

 

 

 

 

EV � Ekosystémy - 
úvod do ka�dého 
svìtadílu, vegetaèní 
pásy 
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PØEDMÌT: ZEM�PIS    ROÈNÍK: 6. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

 

�ák: 
· popí�e vnitøní stavbu Zemì a vyjmenuje základní 

èásti 
· vnitøní geologické dìje � vznik, dùsledky a oblasti 

zemìtøesení a sopeèné èinnosti 
· dovede vysvìtlit vznik pohoøí, kerných útvarù 

· dovede najít a vyjmenovat významná pohoøí a hory 
na Zemi 

· vysvìtlí rozdíl mezi poèasím a podnebím, 
charakterizuje základní meteorologické jevy 

· vyjmenuje podnebné pásy a dovede je ukázat na 
mapì a charakterizovat je  

· vysvìtlí pojmy: oceán, moøe, záliv, jezero, øeka, 
prùplav, prùliv, ledovec, podpovrchová voda  

· vyhledá oceány, moøe, jezera a øeky na mapì, seøadí 
oceány podle velikosti 

· charakterizuje, co je to poloostrov, ostrov a 

souostroví a dovede ukázat nìkteré na mapì 

 

· vyjmenuje èinitele, které se podílejí na vzniku pùdy,  
· uvede základní rozdìlení pùd podle slo�ení a jejich 

význam  
 

· vyjmenuje vegetaèní pásy na Zemi � dovede je 

charakterizovat: podnebí, �ivoèichové, rostliny a 
dovede je ukázat na mapì 

 

 

· dovede pracovat s buzolou, popø. GPS a mapou, 
· dovede urèit svìtové strany, azimut a odhadnout 

vzdálenost 
· vytvoøí pøibli�nou mapu místa �koly nebo bydli�tì 

· znalost místní krajiny, bezpeèný pohyb v terénu 

 

 

litosféra 

- stavba Zemì 

- vnitøní geologické dìje -  zemìtøesení, sopeèná 
èinnost, 

- vznik pohoøí 
- významná pohoøí a hory ve svìtì 

 

atmosféra 

- podnebí a poèasí (meteorologické jevy) 
- podnebné pásy uchu v atmosféøe, vliv poèasí na 

pøírodu a èlovìka 

 

hydrosféra 

- rozdìlení vod na Zemi � oceány, moøe, zálivy 

- vodstvo na pevninì � øeky, jezera, øeky, ledovce, 

podpovrchová voda,  

- vodstvo na mapì 

- ostrov, poloostrov a souostroví � vznik, poloha na 

mapì 

pedosféra 

- slo�ení pùdy, pùdní typy, pùdní druhy, význam 
pùdy 

biosféra 

vegetaèní pásy: tropické lesy, savany, pou�tì, polopou�tì, 
subtropická oblast, stepi a lesostepi, lesy mírného pásu, 
tundry, �ivot v moøích a oceánech (rozmístìní na zemi, 
podnebí, rostlinstvo, �ivoèi�stvo) 
 

terénní cvi!ení  

 

 

OVO:  
Z-9-2-03 

 

 

 

 

 

OVO: 

Z-9-2-04  

 

 

 

OVO:  
Z-9-2-03 

Z-9-2-04 

 

 

 

 

OVO:  
Z-9-2-03 

Z-9-2-04 

 

OVO:  
Z-9-2-03 

Z-9-2-04 

geologie a ekol.vých. 
P-9-6-06 

OVO:  
Z-9-6-01, Z-9-7-01 

Z-9-7-02, Z-9-7-03 
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PØEDMÌT: ZEM�PIS    ROÈNÍK: 7. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

�ák: 
· dovede popsat polohu Èeské republiky v rámci svìta 

a Evropy  

· historický vývoj území ÈR 

· dovede vyjmenovat státní symboly ÈR 

· dovede vyjmenovat, najde na mapì a zaznamená do 
mapy pohoøí, významné hory, øeky, jezera, rybníky a 
pøehrady. 

· charakterizuje rostlinstvo a �ivoèi�stvo ÈR 

· vyhledá a zaznamenává chránìná území ÈR do mapy 

 

· zná pøibli�nì aktuální poèet obyvatel v ÈR a dovede 
porovnat poèet obyvatel s poètem obyvatel ve svìtì 

· vysvìtlí pojmy: porodnost, úmrtnost, pøírùstek 
obyvatelstva a urbanizace 

· zjistí a uvede, které národnosti a národnostní men�iny 
se vyskytují na území ÈR 

· dovede charakterizovat základní znaky nábo�enství v 

ÈR a v místì bydli�tì 

· dovede vysvìtlit pojmy: velkomìsto, mìsto, vesnice, 
samota, obec 

· dovede na mapì zaznamenat krajská a významná 
mìsta ÈR, urèí a dovede zaznamenat polohu místa 
bydli�tì a mìst v okolí bydli�tì 

· uvede hlavní prùmyslová odvìtví ÈR, na mapì uká�e 
nejvýznamnìj�í prùmyslové zóny 

· význam zemìdìlství, rostlinná a �ivoèi�ná výroba 

· vyjmenuje významné nerostné suroviny, význam a 
místa tì�by nerostných surovin 

· dovede vyjmenovat význam prùmyslu, rozdìlení 
prùmyslu, místní prùmyslové podniky 

· vyjmenuje druhy dopravy, zhodnotí jejich význam, 
problémy 

 

$eská republika � p�írodní podmínky 

- poloha, tvar 

- historický vývoj území, státní symboly 

- povrch (pohoøí, ní�iny a hory) 
- podnebí 
- vodstvo 

- rostlinstvo a �ivoèi�stvo 

- ochrana pøírody 

 

 

 

!eská republika � obyvatelstvo 

- údaje o obyvatelstvu 

- národnostní slo�ení 
- nábo�enství 
- sídla 

 

 

 

 

 

 

 

 

!eská republika � hospodá�ství 
Primární sféra hospodáøství. 
- zemìdìlství (pìstování plodin, chov zvíøat) 
- lesní hospodáøství, rybolov 

- tì�ba nerostných surovin 

Sekundární sféra hospodáøství. 
- prùmysl, doprava 

Terciární a kvartérní sféra hospodáøství. 
- slu�by (�kolství, cestovní ruch, lázeòství) 

 

OVO: 

Z-9-6-01 

Z-9-6-03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

Z-9-6-03 

Z-9-6-02 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

Z-9-6-03 

Z-9-6-05 

 

Ob"anská výchova:  
VO-9-5-02 

 

EV- Lidské aktivity a 
problémy �ivotního 
prostøedí -  prùmysl ÈR, 
ochrana pøírody, 
cestovní ruch 

EV- Vztah èlovìka a 
prostøedí � ochrana 

pøírody ÈR, CHKO, 
NP�. 
 

 

 

 

 

 

GV-Objevujeme Evropu 

a svìt � vztahy Èeské 
republiky a svìta 
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PØEDMÌT: ZEM�PIS    ROÈNÍK: 7. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

 

�ák: 
· posoudí význam slu�eb, uvede, co do skupiny slu�eb 

øadíme 

· na mapì uká�e nejvyhledávanìj�í místa z hlediska 

cestovního ruchu a dovede je zaznamenat do mapy 

· uvede pøíklady výrobkù a surovin, které mají hlavní         
            podíl na exportu a importu 

· dovede popsat význam èlenství ÈR v EU a jiných        
mezinárod. organizacích s dopady na �ivot  v ÈR 

· vyjmenuje regiony ÈR, lokalizuje kraje na mapách 

· porovná region, ve kterém �ije, s jinými regiony (pro 
porovnání podobností a odli�ností vyu�ije získané 
znalosti z pøírodních a hospodáøských podmínek ÈR) 

 

· uvede polohu místního regionu v rámci republiky a 
zhodnotí výhody a nevýhody této polohy 

· uvede, se kterými regiony místní region sousedí 
· charakterizuje pøírodní podmínky (povrch, vodstvo, 
· vegetaci, podnebí) místního regionu a porovná je s 

pøírodními podmínkami jiných regionù 

· zhodnotí sociálnìekonomickou situaci v regionu 

 

 

· dovede vytvoøit mapu a do ní zaznamenat pomocí 
geografických a turistických znaèek významné 
terénní body 

 

 

- zahranièní obchod 

- Èeská republika èlenem mezinárodních organizací 
 

 

 

 

 

 

Oblasti $eské republiky 

- jednotlivé kraje Èeské republiky 

 

 

 

Místní region 

- zemìpisná poloha 

- vztah k okolním regionùm 

- pøírodní charakteristika 

 

 

 

 

 

Terénní geografická výuka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

Z-9-6-04 

 

 

 

OVO: 

Z-9-6-01 

Z-9-6-02 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

Z-9-7-01 

Z-9-7-02 

Z-9-7-03 
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PØEDMÌT: ZEM�PIS    ROÈNÍK: 8. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

 

�ák: 
· na mapì uká�e a dovede do mapy zakreslit hranici 

mezi Asií a Evropou, vyhledá krajní body Evropy, 
dovede porovnat rozlohu svìtadílu vzhledem 
k ostatním svìtadílùm 

· vyjmenuje, na mapì uká�e a dovede zaznamenat do 

mapy pohoøí, významné vrcholy, významné øeky, 
jezera, prùlivy a prùplavy 

· vyjmenuje podnebné pásy, do kterých Evropa 
zasahuje a charakterizuje je 

· charakterizuje základní kulturní znaky u vybraných 
evropských národù (jazyk, národní zvyky a tradice, 
nábo�enství) 

· na mapì vyhledá lo�iska nerostných surovin, hlavní 
hospodáøsky pìstované rostliny a vyjmenuje hlavní 
prùmyslové oblasti Evropy 

· na mapì vyhledá hlavní turistická centra a památky 

Evropy 

· uvede ekonomická a vojenská uskupení v Evropì 

· vyjmenuje (na mapì uká�e) významné evropské 
státy, jejich hlavní mìsta a na základì získaných 
znalostí (vlastních zku�eností) charakterizuje 
vybrané státy z hlediska pøírodních a 
hospodáøských podmínek, dovede zaznamenat do 

mapy vybrané státy s významnými hlavními mìsty 

· vyhledá svìtadíl na mapì, dovede porovnat svìtadíl 
s velikostí ostatních svìtadílù 

· na mapì uká�e a dovede zaznamenat do mapy 
významné ostrovy, poloostrovy, pohoøí, významné 
hory, významná jezera a veletoky  

· vyjmenuje vegetaèní pásy, uvede typické rostliny a 
�ivoèichy ka�dého pásu 

 

 

Zem$pis sv$tadíl# � Evropa 

- zemìpisná poloha a rozloha Evropy 

- pøírodní podmínky (èlenitost a povrch) 
- podnebí 
- vodstvo  

- rostlinstvo a �ivoèi�stvo, ochrana pøírody 
obyvatelstvo a osídlení (etnické slo�ení, jazykové a 
nábo�enské slo�ení) 

- nerostné suroviny 

- hospodáøství: prùmysl, zemìdìlství, slu�by (cestovní 
ruch, �kolství) 

- doprava 

- ekonomické (EU) a vojenské organizace (NATO) 

- státy Evropy 

- regiony Evropy a základní charakteristika vybraných 
státù (ji�ní, západní, støední, severní, východní, 
jihovýchodní) 

 

 

 

 

 

 

 

Zem�pis sv�tadíl� � Asie 

- pøírodní podmínky: poloha, povrch, podnebí, 
vodstvo, rostlinstvo a �ivoèichové 

- obyvatelstvo: etnické skupiny, jazyka a nábo�enství 
- hospodáøství: zemìdìlství, nerostné suroviny, 

prùmysl, slu�by, doprava 

- regiony a státy Asie 

 

 

OVO: 

Z-9-3-01 

Z-9-3-02 

Z-9-3-03 

Z-9-3-04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

Z-9-3-01 

Z-9-3-02 

Z-9-3-03 

Z-9-3-04 

 

 

GV- Jsme Evropané � 

mezinárodní politické 
organizace 

GV-Jsme Evropané � 

etnogeneze národù 
Evropy, základní 
historie jednotlivých 
zemí Evropy, EU�. 
GV- Objevujeme 

Evropu a svìt � osídlení 
Ameriky, základní 
charakteristika 

jednotlivých zemích 
Evropy, EU 

GV � Evropa a svìt nás 
zajímá � obyvatelstvo, 

národy, nábo�enství a 
zvyky obyvatel� 

GV- Evropa a svìt nás 
zajímá � lidské rasy, 
národy, jazyky 

GV- Objevujeme 

Evropu a svìt � svìtová 
hospodáøství, svìtové 
zemìdìlství�. 
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PØEDMÌT: ZEM�PIS    ROÈNÍK: 8. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

 

�ák: 
· uvede u vybraných státù etnickou pøíslu�nost, 

nábo�enství a jazyk 

· na mapì uká�e významná nalezi�tì nerostných 
surovin 

· uvede významné pìstované rostliny a hlavní 
prùmyslové oblasti 

· dovede vyjmenovat a zaznamenat do mapy 

významné státy Asie a jejich hlavní mìsta a u 

vybraných zemí dovede vyjmenovat základní 
politické, kulturní, pøírodní a hospodáøské údaje o 
tìchto zemích 

 

· vyhledá svìtadíl na mapì, dovede porovnat svìtadíl 
s velikostí ostatních svìtadílù 

· dovede na mapì ukázat a zaznamenat významné 

ostrovy, poloostrovy, pohoøí, významné hory, 
významná jezera a veletoky  

· vyjmenuje vegetaèní pásy, uvede typické rostliny a 
�ivoèichy ka�dého pásu 

· uvede u vybraných státù etnickou pøíslu�nost, 
nábo�enství a jazyky 

· na mapì uká�e významná nalezi�tì nerostných 
surovin 

· uvede významné pìstované rostliny a hlavní 
prùmyslové oblasti 

· dovede vyjmenovat významné státy Austrálie a 
Oceánie, jejich hlavní a u vybraných zemí dovede 
vyjmenovat základní politické, kulturní, pøírodní a 
hospodáøské údaje o tìchto zemích a zaznamenat 

významné státy a pøírodní objekty do mapy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zem$pis sv$tadíl# � Austrálie a Oceánie  

- pøírodní podmínky: poloha, povrch, podnebí, 
vodstvo, rostlinstvo a �ivoèichové 

- obyvatelstvo: etnické skupiny, jazyka a nábo�enství 
- hospodáøství: zemìdìlství, nerostné suroviny, 

prùmysl, slu�by, doprava 

- regiony a státy Austrálie a Oceánie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

Z-9-3-01 

Z-9-3-02 

Z-9-3-03 

Z-9-3-04 
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PØEDMÌT: ZEM�PIS    ROÈNÍK: 8. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

 

�ák 

· na mapì uká�e polární oblasti, dovede vyjmenovat 
floru a faunu polárních oblastí, zhodnotí podmínky 

pro �ivot v polárních oblastech (polární stanice) 
 

· vyhledá svìtadíl na mapì, dovede porovnat svìtadíl 
s velikostí ostatních svìtadílù 

· dovede na mapì vyhledat a zaznamenat významné 
ostrovy, poloostrovy, pohoøí, významné hory, 
významná jezera a øeky 

· vyjmenuje vegetaèní pásy, uvede typické rostliny a 
�ivoèichy ka�dého pásu 

· uvede u vybraných státù etnickou pøíslu�nost, 
nábo�enství a jazyky 

· na mapì uká�e významná nalezi�tì nerostných 
surovin 

· uvede významné pìstované rostliny a hlavní 
prùmyslové oblasti 

· dovede vyjmenovat a zaznamenat do mapy 

významné státy Ameriky, jejich hl. mìsta a u 

vybraných státù dovede vyjmenovat základní 
politické, kulturní, pøírodní a hospodáøské údaje o 
tìchto zemích 

 

· �ák dovede vysvìtlit, co je to katastrální mapa, a 

vyhodnotí význam Katastrálního úøadu a dovede 

pracovat s katastrální mapou 

 

 

Zem$pis sv$tadíl# � Arktida, Antarktida 

- poloha, povrch, podnebí, polární stanice 

 

 

Zem�pis sv�tadíl� � Amerika 

- vyhledá svìtadíl na mapì, dovede porovnat 
svìtadíl s velikostí ostatních svìtadílù 

- na mapì uká�e významné ostrovy, poloostrovy, 
pohoøí, významné hory, významná jezera a 
veletoky  

- vyjmenuje vegetaèní pásy, uvede typické rostliny a 
�ivoèichy ka�dého pásu 

- uvede u vybraných státù etnickou pøíslu�nost, 
nábo�enství a jazyky 

- na mapì uká�e významná nalezi�tì nerostných 
surovin 

- uvede významné pìstované rostliny a hlavní 
prùmyslové oblasti 

- dovede vyjmenovat významné státy Ameriky a u 
vybraných zemí dovede vyjmenovat základní 
politické, kulturní, pøírodní a hospodáøské údaje o 
tìchto zemích 

 

Terénní geografická výuka 

Roz�iøující uèivo: náv�tìva KÚ, náv�tìva akcí se 
zemìpisnou tématikou podle aktuální nabídky 

náv�tìva cizince popø. cestovatele podle aktuálních 
mo�ností 
 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

Z-9-3-01, Z-9-3-02 

Z-9-3-03, Z-9-3-04 

 

OVO: 

Z-9-3-01 

Z-9-3-02 

Z-9-3-03 

Z-9-3-04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

Z-9-7-01 

Z-9-7-02 

Z-9-7-03 
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PØEDMÌT: ZEM�PIS    ROÈNÍK: 9. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

 

�ák 

· vyhledá svìtadíl na mapì, dovede porovnat svìtadíl 
s velikostí ostatních svìtadílù 

· uvede a na mapì uká�e a zaznamená významné 
ostrovy, poloostrovy, pohoøí, významné hory, 
významná jezera a øeky a jiné pøírodní útvary  

· vyjmenuje vegetaèní pásy, uvede typické rostliny a 
�ivoèichy ka�dého pásu 

· uvede u vybraných státù etnickou pøíslu�nost, 
nábo�enství a jazyk 

· na mapì uká�e významná nalezi�tì nerostných 
surovin 

· uvede významné pìstované rostliny a hlavní 
prùmyslové oblasti 

· dovede vyjmenovat a zaznamenat významné státy 
Afriky, jejich hl. mìsta a u vybraných zemí dovede 
vyjmenovat základní politické, kulturní, pøírodní a 
hospodáøské údaje o tìchto zemích 

 

 

 

· rozdìlí státy podle geografické polohy, rozlohy a 
lidnatosti a dovede vybrané státy zaznamenat do 
mapy 

· vyjmenuje pøíklady státních hranic a hlediska, která 
se uplatòují pøi jejích rozli�ení 

· vyjmenuje politické formy státù (napø. republika, 

monarchie..), dovede je charakterizovat a zaznamenat 

pøíklady významných republik a monarchií do mapy  

· vyjmenuje pøíklady nezávislých státù, závislých státù, 
unitárních státù a federativních státù � vysvìtlí  
rozdíly mezi tìmito typy státù 

 

 

 

Zem�pis sv�tadíl� � Afrika 

 

- vyhledá svìtadíl na mapì, dovede porovnat 
svìtadíl s velikostí ostatních svìtadílù 

- na mapì uká�e významné ostrovy, poloostrovy, 
pohoøí, významné hory, významná jezera a 
veletoky  

- vyjmenuje vegetaèní pásy, uvede typické rostliny 
a �ivoèichy ka�dého pásu 

- uvede u vybraných státù etnickou pøíslu�nost, 
nábo�enství a jazy 

- na mapì uká�e významná nalezi�tì nerostných 
surovin 

- uvede významné pìstované rostliny a hlavní 
prùmyslové oblasti 

- dovede vyjmenovat významné státy Afriky u 
vybraných zemí, dovede vyjmenovat základní 
politické, kulturní, pøírodní a hospodáøské údaje 
o tìchto zemích 

 

Politický zem�pis 

- rozdìlení státù podle polohy a rozloha, státní 
hranice, státního zøízení, správní èlenìní 

- mezinárodní politické organizace a seskupení 
- ohniska neklidu v souèasném svìtì, mezinárodní 

terorismus 

- úèast èeských vojákù na zahranièních misích 

 

 

 

OVO: 

Z-9-3-01 

Z-9-3-02 

Z-9-3-03 

Z-9-3-04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

Z-9-4-01 

Z-9-4-05 

Z-9-4-06 

 

Ob!anská výchova:  
VO-9-5-02 

VO-9-5-06 
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PØEDMÌT: ZEM�PIS    ROÈNÍK: 9. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

 

�ák: 
· uvede typy politické moci ve státì a zpùsoby, jakými 

je politická moc uplatòována 

· �áci dovedou vyjádøit názor k úèasti èeských vojákù 
v zahranièních misích v souvislosti s hrozbou 

terorismu a války 

· uvede pøíklady terorismu a dovede vyjádøit vlastní 
postoj k terorismu 

· vyhledá poèet obyvatel, vyjmenuje hlavní jazykové 
skupiny, 

· vysvìtlí pojmy: migrace, urbanizace, aglomerace a 
konurbace 

· uvede ohniska neklidu v souèasném svìtì, objasní 
hlavní pøíèiny konfliktù 

· porovná rozmístìní obyvatelstva na Zemi 
· vysvìtlí pojmy: migrace, imigrace, emigrace 

· rozdìlí obyvatelstvo podle ras, jazykù 

· vyjmenuje nejvýznamnìj�í nábo�enství ve svìtì 

· porovná venkovská a mìstská sídla, jejich význam v 
minulosti a dnes, 

· rozli�í hlavní skupiny hospodáøské èinnosti, 
vyjmenuje hospodáøské systémy v minulosti a v 
dne�ní dobì 

· vysvìtlí rozdíly mezi jádrovými a periferními 
oblastmi, uvede pøíklady tìchto oblastí 

· vyjmenuje zemìdìlské plodiny, jejich význam, místa 
pìstování a dovede je urèit, aktivnì pracuje s mapou 

· dovede vysvìtlit význam chovu hospodáøských 
zvíøata ve svìtì 

· vysvìtlí význam rybolovu a lesního hospodáøství 
· na mapì uká�e hlavní oblasti tì�by nerostných 

surovin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obyvatelstvo  

- obyvatelstvo svìta a demografický vývoj 
- lidské rasy, národy, jazyky 

- nábo�enství ve svìtì 

- struktura obyvatelstva 

- rozmístìní obyvatelstva na Zemi 
- pohyby obyvatelstva (migrace) 

- mìstská sídla � urbanizace 

 

 

 

 

Sv�tové hospodá�ství 
- vznik, vývoj a dìlení svìtové hospodáøství  
- jádrové a periferní oblasti 
- primární sektor zemìdìlství (pìstování plodin, chov 

hospodáøských zvíøat, rybolov a lesní hospodáøství 
tì�ba nerostných surovin a jejich pou�ití) 

- sekundární sektor (prùmysl, doprava) 
- terciární sektor (cestovní ruch, �kolství 
- kvartérní sektor (výzkum) 
- mezinárodní obchod 

mezinárodní hospodáøské organizace ve svìtì 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

Z-9-4-01 

Z-9-4-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

Z-9-4-01 

Z-9-4-03 

Z-9-4-04 

Z-9-4-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MuV- Etnický pùvod � 

pùvod obyvatelstva 
jednotlivých kontinentù 

VDO � Obèan, 
obèanská spoleènost a 
stát �typy státu 

VDO � Obèan, 
obèanská spoleènost a 
stát � jazyky � exkurze 

do zahranièí 
MuV- Kulturní 
diference � lidé svìta  
MuV � Etnický pùvod � 

lidské rasy 

MuV- Etnický pùvod � 

pùvod obyvatelstva 
jednotlivých kontinentù 

 

 

MeV- Kritické ètení a 
vnímání mediálních 
sdìlení � aktuality, 

MeV � Interpretace 

vztahu mediálních 
sdìlení a reality 
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PØEDMÌT: ZEM�PIS    ROÈNÍK: 9. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

 

�ák: 
· vyjmenuje hlavní prùmyslová odvìtví, dovede je 

charakterizovat  

· vyjmenuje druhy dopravy, porovná jejich význam 
(rozvoj) døíve a dnes 

· zhodnotí význam slu�eb pro obyvatelstvo 

· na mapì uká�e hlavní oblasti cestovního ruchu  

· dovede pojmenovat významné památky svìta 

· vysvìtlí pojmy: import, export, aktivní a pasivní 
obchodní bilance 

· uvede nejdùle�itìj�í centra svìtového obchodu a 
hlavní mezinárodní hospodáøské organizace ve svìtì 

 

 

· objasní pojem: krajina; uvede, èím je krajina tvoøena 

· vysvìtlí pojem: pøírodní krajina; uvede vnitøní a 
vnìj�í èinitele, které krajinu utváøejí 

· uvede hlavní lidské èinnosti, které se nejvýznamnìji 
podílejí na pøemìnì krajiny 

· vyjmenuje slo�ky �ivotního prostøedí 
· uvede pøímé a nepøímé vlivy lidských zásahù do 

�ivotního prostøedí 
· rozdìlí pøírodní zdroje, uvede dùsledky tì�by 

nerostných surovin, zdùvodní nutnost chránit zdroje 
pitné vody pøed zneèi�tìním 

· objasní, které faktory se podílejí na ohro�ení pùdy v 
krajinì a proè dochází k pustnutí krajiny 

· dolo�í, jak prùmyslová výroba a doprava ovlivòují 
ovzdu�í, vysvìtlí pojmy: imise, emise, kyselé de�tì, 
skleníkový efekt 

· posoudí roli rozvojových zemí v dne�ním svìtì 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krajina, p"íroda a �ivotní prost"edí 
- pøírodní a kulturní krajina 

 

Vlivy !lov�ka a lidské spole!nosti na krajinu 

- èlovìk a �ivotní prostøedí 
 

Globalizace 

- globální problémy lidstva 

- problémy souèasné lidské populace (napø. 
rozvojové zemì, �ivotní prostøedí, terorismus, 
války) 

- posoudí postavení rozvojových a prùmyslovì 
vyspìlých zemí v souèasném svìtì 

- ohro�ení vod, atmosféry, pùd 

- obnovitelné a neobnovitelné zdroje 

- spolupráce pøi ochranì �ivotního prostøedí 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

Z-9-5-01 

Z-9-5-02 

OVO: 

Z-9-5-03 

 

OVO: 

Z-9-5-03 

D�jepis: 

D-9-8-03 

D-9-8-04 

Ob anská!výchova: 
VO-9-5-02 

VO-9-5-03 

VO-9-5-04 

VO-9-5-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EV � Vztah èlovìka a 
prostøedí � svìtové 
ekologické problémy, 
ochrana pøírody 
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PØEDMÌT: ZEM�PIS    ROÈNÍK: 9. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

�ák: 
· vyjmenuje pøíklady nejzáva�nìj�ích globálních 

problémù souèasnosti, porovná jejich klady a zápory, 
uvede pøíèiny, mo�né dùsledky a vyjádøí na nì svùj 
názor, posoudí postavení rozvojových zemí 

· navrhne pøíklady výrobních postupù, �etrných k 
�ivotnímu prostøedí 

· vysvìtlí pojem: �ivelní pohroma; uvede pøíklady 
�ivelních pohrom 

· dovede uplatòovat zásady bezpeèného chování a 
jednání pøi mimoøádných situacích 

 

 

 

 

 

· dovede pracovat s mapou a buzolou popø. GPS, 

mapou místa bydli�tì, dovede vytvoøit jednoduchou 
mapu a provést jednoduchá mìøení azimutu, 
vzdáleností  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mimo"ádné situace � bezpeèné chování 
 

 

 

 

 

 

Místní krajina � terénní geografická výuka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

roz�i"ující u!ivo: 
mo�nost náv�tìvy kulturních a zemìpisných akcí podle 
aktuální nabídky 

náv�tìva cestovatele a cizince podle nabídky 

náv�tìva filmového pøedstavení, pøedná�ky, výstavy 
podle aktuální nabídky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO:  
Z-9-7-03 

 

 

 

 

 

OVO: 

Z-9-7-01 

Z-9-7-02 

Z-9-7-03  
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  Vzd�lávací oblast: Um�ní a kultura 
  Vzd�lávací obor: Hudební výchova 

5.2.15.1  Charakteristika vyu�ovacího p�edm�tu 

5.2.15.1.1  Obsahové, �asové a organiza�ní vymezení 

Vyu�ovací p�edm�t hudební výchova na 2. stupni v 6. � 9. ro�níku navazuje na p�edm�t 
hudební výchova na 1. stupni. 
Na druhém stupni je p�edm�t HV vyu�ován v ka�dém ro�níku 1 hodinu týdn� jako povinný 
p�edm�t. 

Základním smyslem tohoto p�edm�tu je, �e dává �ák�m p�íle�itost setkávat se s hudbou 
jako um�leckou formou komunikace. Podn�cuje k vytvá�ení a rozvíjení pot�eby za�adit hudbu 
do svého �ivota jako prost�edek k estetickému vnímání sv�ta, pou�ívat ji k uspokojování 
osobní pot�eby cítit, pro�ívat, aktivn� provozovat. �áci se seznamují s hudebními výrazovými 
prost�edky, poznávají vybraná hudební díla, u�í se je chápat a p�im��en� svým mo�nostem a 
schopnostem i interpretovat, pracovat s nimi, �ím� dochází k rozvoji jejich hudebnosti. 

Hudební výchova je slo�ena z vokálních, instrumentálních, hudebn� pohybových a 
poslechových �inností.  
Dává mo�nost uplatnit se ve zp�vu sólovém i skupinovém (zdokonalování hlasového 
projevu), v instrumentálním doprovodu vokálního projevu, vyjád�it se prost�ednictvím 
pohybu, pro�ít nabízená hudební díla a pochopit jejich sd�lení, získat p�ehled o vývoji hudby.  
To je v�e se uskute��uje jak p�ímo v hodinách HV, tak i náv�t�vami výchovných koncert�, 
zhlédnutím videonahrávek s hudebními tématy apod.  
P�i hodnocení výsledk� práce �áka se p�ihlí�í p�edev�ím k p�ístupu k hudebním �innostem, ke 
snaze spolupracovat s ostatními a k úsilí o dosa�ení co nejlep�ího výsledku.  

Do HV jsou za�azena pr��ezová témata (formou integrace témat): Multikulturní 
výchova, Mediální výchova, Globální výchova, Environmentální výchova.  

5.2.15.1.2  Výchovné a vzd�lávací strategie 

Kompetence k u�ení 

U�itel 
• vede �áky k p�ijímání, porozum�ní i aktivnímu vyu�ití hudby jako dal�ího 

komunika�ního prost�edku mezi lidmi, posilujeme u nich fantazii, pam��, cít�ní 
• prost�ednictvím základního u�iva dává v�em �ák�m základy hudebního vzd�lání, 

roz�i�ující u�ivo chápe jako prost�edek k rozvíjení �ák� s hudebním nadáním 
• rozvíjí hudební dovednosti a schopnosti v oblasti poslechu, zp�vu, pohybu 

5.2.15   Hudební výchova 
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Kompetence k �e�ení problém�

U�itel 
• pomáhá �ák�m poznávat hudební vyjad�ovací prost�edky a pou�ít je ve vlastním 

projevu 
• klade d�raz na originalitu a netradi�ní postupy p�i práci s hudebními prost�edky 

Kompetence komunikativní 

U�itel 
• hledá s �áky typické hudební vyjad�ovací prost�edky, sm��ujeme je k jejich pochopení 

(nepopíráme ale �ák�v názor, osobitý pohled a fantazii) a vhodné u�ití 
• ukazuje hudbu jako spole�enský jev � v jeho pozitivních i negativních stránkách 
• vede �áky nejen k vlastní hudební aktivit�, ale také k soust�ed�nému poslechu jako 

nedílné sou�ásti hudební komunikace 

Kompetence sociální a personální 

U�itel 
• vede �áky ke vztahu k hudb�, k hudebnímu projevu ostatních lidí i národ�
• ukazuje �ák�m, �e hudba je kulturn� spole�enskou zále�itostí se v�emi klady i zápory 
• ukazuje, jak hudba ovliv�uje emoce �lov�ka 

Kompetence ob�anské 

U�itel 
• pomáhá �ák�m nalézat kritický postoj k produkt�m v oblasti hudby 
• ukazuje hudbu jako prost�edek k vyjád�ení osobních postoj�, pocit� k d�ní kolem  
• vede �áky k toleranci a pochopení práva ka�dého �lov�ka vyjád�it se �po svém� 

Kompetence pracovní 

U�itel 
• p�im��enými nároky povzbuzuje �áky v jejich vlastních hudebních �innostech 
• zapojuje �áky do aktivit a sna�íme se jim ukázat, �e i amatérský hudební projev je 

pozitivní a pro rozvoj �lov�ka nezbytný 
• vysv�tlí �ák�m základní hygienická pravidla (zásady hlasové hygieny, hudební smog, 

rizika hlasité hudby�) související s hudbou 
• dbá na uvoln�nou atmosféru, která podporuje tvo�ivost 
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5.2.15.1.3  O�ekávané výstupy oboru  (OVO) v RVP ZV 

5.2.15.2   Vzd�lávací obsah vyu�ovacího p�edm�tu 

O�ekávané výstupy 

Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení: 
�ák  
HV-9-1-01p doprovází písn� pomocí ostinata  
HV-9-1-02p, HV-9-1-03p interpretuje vybrané lidové a um�lé písn�  
HV-9-1-04p rozeznává r�zné hudební �ánry  
- pozorn� vnímá zn�jící hudbu skladeb v�t�ího rozsahu  
- rozpozná vybrané hudební nástroje symfonického orchestru  
- uvede n�která jména hudebních skladatel� a název n�kterého z jejich d�l 

O�ekávané výstupy 

�ák 
HV-9-1-01 vyu�ívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti p�i hudebních 

aktivitách 
HV-9-1-02 uplat�uje získané p�vecké dovednosti a návyky p�i zp�vu i p�i mluvním 

projevu v b��ném �ivot�; zpívá dle svých dispozic intona�n� �ist� a rytmicky  
p�esn� v jednohlase  i vícehlase, doká�e ocenit kvalitní vokální projev druhého 

HV-9-1-03 reprodukuje na základ� svých individuálních hudebních schopností a 
dovedností r�zné motivy, témata i �ásti skladeb, vytvá�í a volí jednoduché 
doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace 

HV-9-1-04 realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písn� a skladby 
r�zných styl� a �ánr�

HV-9-1-05 rozpozná n�které z tanc� r�zných stylových období, zvolí vhodný typ hudebn�
pohybových prvk� k poslouchané hudb� a na základ� individuálních 
hudebních schopností a pohybové vysp�losti p�edvede jednoduchou 
pohybovou vazbu 

HV-9-1-06 orientuje se v proudu zn�jící hudby, vnímá u�ité hudebn� výrazové prost�edky 
a charakteristické sémantické prvky, chápe jejich význam v hudb� a na základ�
toho p�istupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvá�enému celku 

HV-9-1-07 za�adí na základ� individuálních schopností a získaných v�domostí sly�enou 
hudbu do stylového období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové 
p�íslu�nosti s dal�ími skladbami 

HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy um�ní 
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PØEDMÌT: HUDEBNÍ VÝCHOVA   ROÈNÍK:   6.    

 

Konkretizovaný výstup  U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

�ák 

· Zpívá 10 písní 
· Pou�ívá získané pìvecké dovednosti a návyky 

· V jednohlase zpívá èistì podle svých mo�ností, 
pokou�í se o jednoduchý dvojhlas, roz�iøuje si rozsah 
smìrem dolù i nahoru 

· Zná èeskou státní hymnu zpamìti, zdokonaluje se v 
její pøesné interpretaci 

· Orientuje se v notovém zápisu písnì 

· V klidu poslouchá pìvecký projev ostatních a umí jej 
ocenit 

 

· Zvládá jednoduchý rytmický doprovod písní, pokou�í 
se o improvizaci 

· Vyzná se v snadném notaèním záznamu a doká�e 
z nìj vytleskat (zahrát) rytmus, jednoduchý rytmus 
doká�e sám graficky zaznamenat 

· Reprodukuje sly�ené rytmické i melodické motivy 

 

· Reprodukuje ukázku pohybové improvizace, popø. ji 
sám pøedvede, upevòuje si pohybovou pamì� 

· Je veden k potlaèení ostychu pøi tanci èi pohybu a ke 
vhodném chování pøi vystoupení  ostatních 

· Pøedvede mazurku a polonézový krok 

 

· Doká�e sluchovì odli�it základní hudební nástroje 
symfonického orchestru (z 1.stupnì) 

· Kultivuje své posluchaèské dovednosti (napø. klidný 
a soustøedìný poslech, schopnost sledovat prùbìh 
skladby aktivnì apod.) a zdokonaluje svou schopnost 
se o hudbì vyjádøit slovy 

· Seznámí se s významnými díly a autory, zaøadí je do 
hud.stylu, uvede postøehy z biografie skladatele 

Vokální �innosti 
- 10 nových písní rùzných �ánrù a stylù 

- Opakování ji� známých a jejich utvrzování 
(posazení, nádech, nasazení, dýchání, frázování, 
reprodukce, tónù, práce s hlasem apod.), zásady 
hlasové hygieny 

- hymna ÈR 

- práce s notovými záznamy zpívaných písní 
- umìní naslouchat, podpoøit a pochválit 

 

 

 

Instrumentální �innosti 
- instrumentace pomocí Orffových nástrojù, popø. 

jiných 

- hra na tìlo 

- délky not, notový záznam, grafický záznam rytmu, 
- taktování dvoudobého a tøídobého taktu 

 

 

Hudebn! pohybové �innosti 
- pohybové vyjádøení, ovládání prostoru a pohybové 

pamìti 
- improvizace na poslouchanou hudbu 

- mazurka, polonéza 

 

Poslechové �innosti, hudební nauka 

- minimálnì 5 poslechových skladeb  
- hudební nástroje symf.orchestru 

- nácvik soustøedìného a aktivního poslechu hudby 

- epizody ze �ivota skladatelù, základní dílo (napø. B. 
Smetana, A.Dvoøák, Z. Fibich) 

- formy: lidová píseò, malá písòová forma, variace, 
opera, opereta, muzikál, balet, melodram 

OVO:  

HV-9-1-01 

HV-9-1-02 

HV-9-1-04 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO:  

HV-9-1-03 

HV-9-1-05 

 

 

 

 

 

OVO:  

HV-9-1-06 

HV-9-1-07 

HV-9-1-08 

 

 

OVO:  

HV-9-1-05 

HV-9-1-08 

 

 

 

EV � Vztah èlovìka 
k prostøedí (písnì s texty 

o pøírodì) 
 

MuV - Multikulturalita 

(písnì jiných národù) 
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PØEDMÌT: HUDEBNÍ VÝCHOVA   ROÈNÍK: 7. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

�ák 

· Zpívá 10 písní 
· Zdokonaluje své pìvecké návyky a dovednosti, v�ímá 

si projevu a pokroku ostatních 

· Pracuje se svým hlasem v souladu s hlasovou 

hygienou (mutace), vyrovnává hlasovou 
nedostateènost jinými prostøedky 

· Pou�ije brumendo, popø. falzet 
· Pøi vokálním projevu pou�ívá rytmické motivy jako 

doprovod a podpùrný prostøedek  
· Zná zpamìti èeskou státní hymnu 

 

 

 

· Pou�ívá rytmické nástroje nebo jiný zpùsob 
k reprodukci rytmických motivù 

· Taktuje, doká�e urèit dvou a tøídobé metrum  sly�ené 
skladby a doká�e jej reprodukovat  
 

 

 

 

 

 

· Pøedvede polkové a valèíkové kroky 

· Doká�e odli�it polku od valèíku � poslechovì i podle 
taneèních krokù 

· Rozvíjí svou prostorovou orientaci a pohybovou 
pamì� 

· Zvolí vhodné pohybové prvky k sly�ené hudbì, 
pøedvede jednoduchou pohybovou vazbu, pokusí se o 
pantomimické vyjádøení sly�ené skladby 

Vokální !innosti 
- 10 nových písní rùzných �ánrù a stylù 

- hymna ÈR 

- vokální intonace, deklamace, slovní a hudební 
rytmus 

- práce s notovými záznamy zpívaných písní 
- umìní naslouchat, podpoøit a pochválit 
- vokální transpozice pøi hlasové nedostateènosti, 

hlasová hygiena v období mutace, pou�ití falzetu 

 

 

 

 

 

Instrumentální !innosti 
- instrumentace pomocí Orffových nástrojù, popø. 

jiných 

- hra na tìlo 

- délky not, notový záznam, grafický záznam rytmu, 
taktování dvoudobého a tøídobého taktu, sluchová 
analýza dvoudobého a tøídobého metra (základ pro 
mo�nost taneèního vyjádøení), jeho reprodukce � 

tì�ké a lehké doby 

 

Hudebn� pohybové !innosti 
- polka, valèík (taneèní kroky) 
- pohybové vyjádøení dvoudobého a tøídobého metra 

(tì�ká a lehká doba) 
- pantomima, emocionální vyjádøení hudby 

- práce s prostorovou orientací, pohybovou pamìtí 
 

OVO:  

HV-9-1-01 

HV-9-1-02 

HV-9-1-03 

HV-9-1-04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO:  

HV-9-1-03 

HV-9-1-04 

 

 

 

 

 

 

 

OVO:  

HV-9-1-05 

 

 

EV � Vztah èlovìka 
k prostøedí (písnì s texty 

o pøírodì) 
 

GV � Jsme Evropané 
(hymna EU) 

 

MuV - Multikulturalita 

(písnì jiných národù) 
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PØEDMÌT: HUDEBNÍ VÝCHOVA   ROÈNÍK: 7. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

�ák: 
· Pozoruje instrumentální èi vokální odli�nosti 

hudebních stylù 

· Tøíbí si svùj názor na hudbu, vnímá negativní jevy 
v hudebním �oubyznysu  

· Doká�e rozli�it skladby homofonní a polyfonní 
· Vnímá strukturu hudebních forem, doká�e vysvìtlit 

jejich hlavní znaky a pokusí se zaøadit formu do 
stylového období 

· V�ímá si souvislosti hudby a jiných umìleckých 
oborù 

· Seznamuje se s díly a �ivoty významných autorù 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslechové !innosti, hudební nauka 

- minimálnì 5 poslechových skladeb  
- homofonie, polyfonie 

- formy: kánon, fuga, sonáta, koncert, symfonie, 

symf.báseò, kantáta (popø. oratorium) 
- muzikál 
- interpret a skladatel a jejich role v hudbì rùzných 

stylù 

- epizody ze �ivota skladatelù a jejich základní díla 

(napø. W.A.Mozart, J.S.Bach, G.F.Händel) 
 

 

OVO:  

HV-9-1-06 

HV-9-1-07 

HV-9-1-08 
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PØEDMÌT: HUDEBNÍ VÝCHOVA   ROÈNÍK: 8. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

�ák 

· Zpívá 10 písní 
· Zkvalitòuje svùj hlasový projev, roz�iøuje si hlasový 

rozsah 

· Vyu�ívá pravidla hlasové hygieny 

· Pøi zpìvu se orientuje v grafickém záznamu 

· Doká�e ocenit kvalitní pìvecký výkon 

 

 

· Hudebnì vyjádøí své pøedstavy o pravìké hudbì 

· Rytmicky èi nástrojovì doprovodí v jednoduchém 
stylu zpìv 

 

· Vyjádøí pohybovì pøedstavu o pravìké hudbì 

· Uplatòuje svou originalitu a kreativitu pøi 
pohybových èinnostech 

· Osvojuje si taneèní kroky, rozvíjí svou prostorovou a 
pohybovou pamì� 

· Je veden k tomu, aby se pohyb pøi zpìvu stal souèástí 
jeho pro�itku 

 

 

· Zhodnotí vyslechnutou hudbu a popí�e její 
dominantní znaky (nástroje, hlas, výrazové 
prostøedky apod.) 

· Zná základní motivy a reprodukuje je 

· Rámcovì se orientuje v �ánrech nonartificiální 
hudby, vnímá rozdíly mezi AH a NAH, doká�e je 
rozli�it a zaøadit, zná základní autory 

· Nachází souvislosti mezi hudbou a jinými druhy 
umìní 

 

Vokální �innosti 
- písnì rùzných �ánrù 

- pìvecký projev 

- hlasová hygiena 

- notový záznam a orientace v nìm, hudební znaèky 

- hudební pamì� a pøedstavivost 
- rytmus, metrum (roz�íøení dovedností u 

nonartificiálních �ánrù � napø. spirituál, tradicionál 
apod.) 

Instrumentální �innosti 
- hudba pravìku a starovìku 

- rytmické èi melodické hudební nástroje 

- hra na tìlo (NAH) 
Hudebn! pohybová �innosti 

- pravìká a starovìká hudba 

- taneèní kroky � rock and roll, blues 

- pohyb pøi zpìvu jako souèást pro�itku (napø. 
spirituály, jazzová oblast apod.) 

 

 

 

 

Poslechová �innost, hudební nauka 

- ukázky od starovìké hudby po 20.století 
- dominantní znaky hudby jednotlivých období 
- hudební nástroje moderní doby 

- stì�ejní autoøi a díla z hlediska vývoje hudby 

- interpretace hudby 

- nonartificiální hudba (NAH) � jazz, rock, pop, 

country 

- hudba a jiné druhy umìní 

OVO: 

HV-9-1-01 

HV-9-1-02 

HV-9-1-04 

 

 

 

 

 

OVO: 

HV-9-1-01 

 

 

OVO: 

HV-9-1-01 

HV-9-1-02 

HV-9-1-04 

HV-9-1-05 

 

 

 

 

OVO: 

HV-9-1-03 

HV-9-1-06 

HV-9-1-07 

HV-9-1-08 

 

 

EV � Vztah èlovìka 
k prostøedí (písnì s texty 

o pøírodì) 
 

GV � Evropa a svìt nás 
zajímá (hudba evrop. i 
mimoevrop. národù jako 
souèást jejich tradice)  
 

MeV � Fungování a vliv 
médií ve spoleènosti 
(média a hudba 

 

MuV � Etnický pùvod 
(etnická hudba, jazz, 
rasy �),  
MuV-Multikulturalita 

(písnì jiných národù) 
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PØEDMÌT: HUDEBNÍ VÝCHOVA   ROÈNÍK:  9. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

�ák 

· Zpívá 10 písní 
· Projevuje se hlasovì na své dosa�itelné úrovni, 

uplatòuje v�echny získané dovednosti tak, aby jeho 

cílem byl kultivovaný projev 

· Pracuje se svou hlasovou nedostateèností a pravidly 
hlasové hygieny 

· Reflektuje svá pìvecká pozitiva i nedostatky, rovnì� i 
u ostatních 

· Orientuje se v grafickém záznamu 

 

· Orientuje se rámcovì v podstatì záznamu hudby, 

zaznamenává moderní technologie a prostøedky 
k záznamu hudby 

· Rytmicky èi nástrojovì doprovodí v jednoduchém 
stylu zpìv 

 

· Doká�e podle hudby i krokù rozeznat nìkteré tance a 
podle svých dosavadních pohybových zku�eností je 
pøedvede 

· Pohybovì ovládá prostor, posiluje svou pohybovou 

pamì� a fantazii 
 

· Rámcovì získá náhled do vývoje hudby v Èechách, 
pozná a urèí nejstar�í hud.památky, doká�e je 
charakterizovat 

· Porovnává vývoj NAH u nás a ve svìtì 

· Chápe hudbu jako jeden z výrazových prostøedkù 
filmu, vyjádøí svùj názor na konkrétní pou�ití  

· Reprodukuje nìkteré motivy skladeb, popø. èásti 
· Zná stì�ejní autory èeské hudby a jejich zákl.díla 

· Nachází souvislosti mezi hudbou a jiným umìním 

Vokální !innosti 
- vokální projev 

- písnì rùzných stylù a �ánrù 

- práce s hlasem (transpozice, intonace apod.) 

- sebereflexe, zhodnocení ostatních 

- práce s grafických záznamem 

 

 

 

 

 

Instrumentální �innosti 
- nahrávací technika v hudbì � vývoj a souèasnost 
- moderní záznamové prostøedky 

- libovolné zpùsoby doprovodu 

 

 

Hudebn! pohybové �innosti 
- shrnutí a fixace krokù tancù  
- orientace v prostoru, pohybová pamì� 

 

 

 

Poslechové �innosti, hudební nauka 

- vývoj hudby v Èechách (od nejstar�ích památek po 
souèasnost, AH i NAH) 

- hudební divadlo (divadla malých forem) 
- filmová hudba 

- stì�ejní autoøi èeské hudby a jejich zákl. díla 

 

 

OVO: 

HV-9-1-01 

HV-9-1-02 

HV-9-1-04 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

HV-9-1-01 

HV-9-1-03 

 

 

 

 

OVO: 

HV-9-1-05 

 

 

 

OVO: 

HV-9-1-03 

HV-9-1-06 

HV-9-1-07 

HV-9-1-08 

 

 

EV � Vztah èlovìka 
k prostøedí (písnì s texty 

o pøírodì) 
 

MeV � Fungování a vliv 
médií ve spoleènosti 
(hudba jako spotøeba) 
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  Vzd�lávací oblast: Um�ní a kultura 
  Vzd�lávací obor: Výtvarná výchova 

5.2.16.1  Charakteristika vyu�ovacího p�edm�tu 

5.2.16.1.1  Obsahové, �asové a organiza�ní vymezení 

    Vzd�lávací oblast Um�ní a kultura umo��uje �ák�m jiné, ne� racionální poznávání 
sv�ta. Um�ní, jako proces specifického poznání a dorozumívání, v n�m� vznikají informace o 
vn�j�ím a vnit�ním sv�t� a jeho vzájemné provázanosti, které nelze formulovat a sd�lovat 
jinými ne� um�leckými prost�edky. 

 Vzd�lávání v této oblasti p�iná�í um�lecké osvojování sv�ta. V procesu um�leckého 
osvojování sv�ta dochází k rozvíjení specifického cít�ní, tvo�ivosti, vnímavosti jedince 
k um�leckému dílu a jeho prost�ednictvím k sob� samému i k okolnímu sv�tu. 

 Výtvarná výchova umo��uje �ák�m poznávat okolní sv�t i sv�j vnit�ní sv�t 
prost�ednictvím výtvarných �inností a postupn� se formujícího výtvarného my�lení. Toto 
poznání sm��uje jednak k tomu, aby se �áci u�ili rozum�t výtvarnému um�ní, u�ili se chápat 
výtvarnou kulturu v nej�ir�ím slova smyslu jako nedílnou sou�ást svého duchovního �ivota. 

     Výtvarná výchova usiluje o to, aby �áci získali praktické a teoretické poznatky o 
malb�, kresb�, grafických technikách, u�itém um�ní, o práci s r�znými materiály. �áky 
seznamuje s r�znými výtvarnými technikami a prost�edky a rozvíjí a prohlubuje vztah 
k výtvarnému um�ní pomocí náv�t�v výstav a galerií. Umo��uje jim, aby získali p�edstavu o 
historickém vývoji výtvarného um�ní, v�etn� u�itého, lidového a architektury. Zajímavými 
postupy a nám�ty je u�í nalézt a vnímat krásu a estetické hodnoty v p�írod� a ve sv�t�
vytvo�eném lidmi, uv�domovat si jejich význam pro plnohodnotný �ivot �lov�ka. Cílem je 
nau�it je získané poznatky a dovednosti uplatnit v praktickém �ivot�. 

�asová dotace p�edm�tu je stanovena v 6. a 7. ro�níku na 2 hodiny týdn�, v 8. a 9. 
ro�níku na 1 hodinu týdn�. 

Do vyu�ovacího p�edm�tu  výtvarná výchova jsou za�azena tato pr��ezová témata: 
Osobnostní a sociální výchova, Výchova k my�lení v evropských a globálních souvislostech, 
Multikulturní výchova, Enviromentální výchova, Mediální výchova. 

5.2.16.1.2  Výchovné a vzd�lávací strategie 

Kompetence k u�ení 

U�itel 
• vede �áky k t�íd�ní a získávání informací o výtvarném um�ní 
• vyu�ívá efektivních technik k dosa�ení cíl� ve výtvarném provedení prací 
• vytvá�í pozitivní vztah k výtvarnému um�ní 

5.2.16   Výtvarná výchova 
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Kompetence k �e�ení problém�

U�itel 
• sna�í se nalézat co nejsch�dn�j�í zp�soby �e�ení problém� �ák�
• vede �áky k zodpov�dnosti v pln�ní zadaných úkol�
   

Kompetence sociální a personální 

U�itel 
• vede �áky k vytvá�ení tvo�ivé atmosféry v práci ve skupin�
• podílí se na utvá�ení tv�r�í atmosféry, p�ispívá k upev�ování mezilidských vztah�
• podporuje diskusi ve t�íd� na daná témata 
• vede �áky k tomu, aby dosáhli pocitu sebeuspokojení a sebeúcty p�i tvorb� výtvarných 

d�l 

Kompetence komunikativní 

U�itel 
• vede �áky k logickému my�lení a k tomu, aby dokázali vyjád�it sv�j názor na 

vytvo�ené dílo � dokázali se zhodnotit 
• vyu�ívá besed o um�ní k získávání dal�ích informací o um�ní 
• vyu�ívá vhodné metody k vytvá�ení vztah� pot�ebných k plnohodnotnému sou�ití 

kolektivu 

Kompetence ob�anské 

U�itel 
• vede �áky k respektování svých spolu�ák�
• sna�í se upev�ovat spole�enské normy mezi �áky, aby si byli v�domi svých práv a 

povinností 
• vede �áky k respektování kulturního i historického d�dictví a vytvá�ení pozitivního 

postoje k um�leckým díl�m � zapojuje �áky do výtvarných sout��í 

Kompetence pracovní 

U�itel 
• se sna�í vyu�ívat p�i tvorb� výtvarných d�l r�zných materiál�
• dbá na to, aby finální dílo �i výrobek byly v�dy prezenceschopné  
• vede �áky k uplatn�ní v�domostí a znalostí z jiných p�edm�t� k tvorb� d�l vlastních 
• vede �áky k ochran� �ivotního prost�edí i ochran� kulturních a spole�enských hodnot  
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5.2.16.1.3  O�ekávané výstupy oboru  (OVO) v RVP ZV 

O�ekávané výstupy 

�ák 
VV-9-1-01 vybírá, vytvá�í a pojmenovává co nej�ir�í �kálu prvk� vizuáln� obrazných 

vyjád�ení a jejich vztah�; uplat�uje je pro vyjád�ení vlastních zku�eností, 
vjem�, p�edstav a poznatk�; variuje r�zné vlastnosti prvk� a jejich vztah� pro 
získání osobitých výsledk�

VV-9-1-02 u�ívá vizuáln� obrazná vyjád�ení k zaznamenání vizuálních zku�eností, 
zku�eností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podn�t� z p�edstav a 
fantazie 

VV-9-1-03 u�ívá prost�edky pro zachycení jev� a proces� v prom�nách a vztazích; k 
tvorb� u�ívá n�které metody uplat�ované v sou�asném výtvarném um�ní a 
digitálních médiích � po�íta�ová grafika, fotografie, video, animace 

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytvá�í prost�edky pro vlastní osobité vyjád�ení; 
porovnává a hodnotí jeho ú�inky s ú�inky ji� existujících i b��n� u�ívaných 
vizuáln� obrazných vyjád�ení 

VV-9-1-05 rozli�í p�sobení vizuáln� obrazného vyjád�ení v rovin� smyslového ú�inku, v 
rovin� subjektivního ú�inku a v rovin� sociáln� utvá�eného i symbolického 
obsahu 

VV-9-1-06 interpretuje um�lecká vizuáln� obrazná vyjád�ení sou�asnosti i minulosti; 
vychází p�i tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních 
zku�eností a pro�itk�

VV-9-1-07 porovnává na konkrétních p�íkladech r�zné interpretace vizuáln� obrazného 
vyjád�ení; vysv�tluje své postoje k nim s v�domím osobní, spole�enské a 
kulturní podmín�nosti svých hodnotových soud�

VV-9-1-08 ov��uje komunika�ní ú�inky vybraných, upravených �i samostatn�
vytvo�ených vizuáln� obrazných vyjád�ení v sociálních vztazích; nalézá 
vhodnou formu pro jejich prezentaci
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5.2.16.2   Vzd�lávací obsah vyu�ovacího p�edm�tu 

O�ekávané výstupy 

Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení: 
�ák  
VV-9-1-01 a� VV-9-1-08p uplat�uje základní dovednosti p�i p�íprav�, realizaci a 

prezentaci vlastního tv�r�ího zám�ru  
VV-9-1-01p, VV-9-1-03p uplat�uje linie, barvy, tvary a objekty v plo�e i prostoru podle 

vlastního tv�r�ího zám�ru, vyu�ívá jejich vlastnosti a vztahy; 
pojmenovává je ve výsledcích vlastní tvorby i tvorby ostatních; 
vnímá a porovnává jejich uplatn�ní v b��né i um�lecké produkci 

VV-9-1-02p p�i vlastní tvorb� vychází ze svých vlastních zku�eností, p�edstav a my�lenek, 
hledá a zvolí pro jejich vyjád�ení nejvhodn�j�í prost�edky a 
postupy; zhodnotí a prezentuje výsledek své tvorby, porovnává 
ho s výsledky ostatních  

VV-9-1-06p vnímá a porovnává výsledky b��né i um�lecké produkce, slovn� vyjád�í své 
post�ehy a pocity 
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PØEDMÌT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA  ROÈNÍK: 6. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

 

�ák 

· vybírá, vytváøí a pojmenovává co nej�ir�í �kálu prvkù 
vizuálnì obrazných vyjádøení a jejich vztahù, vìdomì 
volí vhodné prostøedky pro výtvarné vyjádøení 

· rozpozná teplé a studené barvy, barvy základní 
a sekundární 

· experimentuje s rùznorodými materiály pro vizuálnì 
obrazná vyjádøení, vytváøí v plo�e i v prostoru jejich 
kombinace 

· uvìdomuje si rozdíly mezi výtvarnými technikami, 
doká�e volit a aplikovat výtvarné techniky ve své 
tvorbì 

 

 

 

 

 

· výtvarnì vyjádøí vlastní pro�itky, své pøedstavy 
a fantazie 

· respektuje kulturní a etnické a jiné odli�nosti 
· zkoumá vztah vlastního tìla a pohybu v prostoru, 

estetiku pohybu 

· doká�e prezentovat �ivotopis alespoò tøí ilustrátorù 
dìtských knih  

· rozpozná jednotlivé druhy písma 

 

 

Rozvíjení smyslové citlivosti  

- Prvky vizuálnì obrazného vyjádøení � hra s linií a 
tvarem  

- Nauka o barvách (míchání a tónování barev) 
- Vztahy a uspoøádání prvkù a objektù v plo�e, 

prostoru a v èasovém prùbìhu � kompozice, 

podobnost, kontrast, rytmus, struktura, textura, 

statiènost a dynamiènost 
- Výtvarné techniky 

- Uplatnìní vizuálních podnìtù ve vlastní tvorbì 

- Uplatnìní mimovizuálních podnìtù ve vlastní 
tvorbì 

- Seznámení s dìjinami umìní- umìní pravìku a 

starovìku 

 

Uplatòování subjektivity  

- Vyjádøení emocí, pocitù a nálad 

- Uplatnìní pøedstavivosti a fantazie 

- Reflexe osobních zku�eností a zá�itkù ve vlastní 
tvorbì  

- Svìt kolem nás (svìt pøírody, lidé) 
- Vyu�ití rùzných typù a pøístupù vizuálnì obrazných 

vyjádøení- malba/kresba, objektová tvorba, 
kombinované techniky, komiks, grafické techniky, 
ilustrace textu, hra s písmem 

 

 

 

OVO: 

VV-9-1-01 

VV-9-1-02 

VV-9-1-03 

VV-9-1-04 

VV-9-1-05 

VV-9-1-06 

VV-9-1-07 

VV-9-1-08 

 

 

  

 

EV � Základní 
podmínky �ivota 

EV - Lidské aktivity 

a problémy �ivotního 
prostøedí 
EV- Ekosystémy 

EV- Vztah èlovìka 
k prostøedí 
OSV - Kreativita 

OSV - Komunikace 

GV - Objevujeme 

Evropu a svìt  
GV - Evropa a svìt nás 
zajímá  
MuV- Kulturní 
diference 

MeV- Interpretace 

vztahu mediálních 
sdìlení a reality  
MeV- Kritické ètení 
a vnímání mediálních 
sdìlení  
MeV- Tvorba 

mediálního sdìlení  
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PØEDMÌT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA  ROÈNÍK: 6. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

 

�ák: 
· uvìdomuje si rozdílnost názorù, pøístupù k øe�ení 

problémù vyplývajících z výtvarného zadání   
· komunikuje a spolupracuje v pracovní skupinì, je 

schopen kompromisu pøi øe�ení výtvarného zadání 
ve skupinì 

· zdùvodní vlastní vizuálnì obrazová vyjádøení, podílí se 
na zpùsobu prezentace, pokou�í se pojmenovat rùzné 
zpùsoby vyjádøení 

· je schopen prezentovat umìní pravìku a Egypta 

· zvládá a pou�ívá vybrané techniky pro vyjádøení svých 
my�lenek a pøedstav 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovìøování komunikaèních úèinkù  

- Interpretace dìl a vlastní tvorby  
- Odùvodòování zvolených postupù ve vlastní tvorbì, 

obhajoba výsledkù tvorby 

- Seznámení s dìjinami umìní- umìní pravìku a 
starovìku 

- Reflexe výtvarné tvorby minulosti ve vlastní tvorbì 
- variace na daná témata, pokusy o interpretaci 
výtvarných dìl  

- Výstava �ákovských prací v prostorách �koly 
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PØEDMÌT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA  ROÈNÍK: 7. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

 

�ák 

· zobrazuje co nej�ir�í �kálu prvkù výtvarného vyjádøení 
· zvládá a pou�ívá vybrané techniky a zpùsoby pro 

vyjádøení svých my�lenek, hledá neobvyklé 
kombinace 

· pokou�í se zobrazit reálný tvar a objem pomocí 
stínování 

· zkoumá vztahy prvkù v plo�e a v prostoru, estetiku 

pohybu a pohyb v umìní 
· chápe rozdíl mezi konkrétní a abstraktní malbou 

· aplikuje v tvorbì i jiné ne�li vizuální podnìty 

 

· uplatòuje historickou realitu ve své imaginaci  
· uvìdomuje si okolní prostøedí jako zdroj inspirace pro 

vytváøení umìleckých hodnot 
· doká�e vyu�ít pøírodnin ve své tvorbì  

 

· je schopen komunikace a spolupráce v pracovní 
skupinì, je schopen kompromisu pøi øe�ení výtvarného 
zadání ve skupinì 

· objevuje a utváøí si vlastní názor a postoj na svìt 
kolem sebe skrze kreativní èinnost vycházející 
z individuálních pøedstav, fantazie, vnímání 
a pro�ívání 

· jmenuje nejvýznamnìj�í památky na�eho kulturního 
dìdictví, chápe umìní jako kulturní odkaz 

· uvìdomuje si význam ochrany kulturních památek 

· vyhledává informace z oblasti výtvarného umìní 
pomocí internetu 

· hodnotí, obhájí, zdùvodní vlastní výtvarnou výpovìï, 
vede o ní dialog, vyjadøuje se k tvorbì druhých 
a toleruje ji 

 

Rozvíjení smyslové citlivosti  

- Prvky vizuálnì obrazného vyjádøení- hra s linií a 

tvarem, zmen�ování x zvìt�ování 
- Vyjádøení objemu, techniky stínování � barevnost x 

monochromatická malba/kresba) 
- Vztahy a uspoøádání prvkù a objektù v plo�e, 

prostoru a v èasovém prùbìhu � kompozice, 

podobnost, kontrast, rytmus, struktura, textura, 

statiènost a dynamiènost 
- Abstraktní x konkrétní kresba/malba 

- Uplatnìní haptických a sluchových vjemù pøi 
vlastní tvorbì 

 

Uplatòování subjektivity  

- Stylizace a zjednodu�ení pohledu 

- Dekor, ornament- reflexe lidového umìní 
- Expresivní vyjádøení, výtvarné vyjádøení nálad 

- Práce s pøedstavou a fantazií 
- Statické a dynamické výtvarné vyjádøení 
- Reflexe osobních zku�eností a zá�itkù ve vlastní 

tvorbì  
- Svìt kolem nás - svìt pøírody, svìt lidí, vnitøní svìt 

(já) 
 

Ovìøování komunikaèních úèinkù  

- Verbální reflexe umìleckých dìl, jejich interpretace 

- Porovnávání a interpretace umìleckých dìl (námìt, 
obsah sdìlení, technika), pokus o hodnocení 

- Vývoj výtvarného umìní- umìní støedovìku 

- Reflexe støedovìkého umìní ve vlastní tvorbì 

- Výstava �ákovských prací v prostorách �koly 

 

OVO: 

VV-9-1-01 

VV-9-1-02 

VV-9-1-03 

VV-9-1-04 

VV-9-1-05 

VV-9-1-06 

VV-9-1-07 

VV-9-1-08 

 

 

 

EV � Základní 
podmínky �ivota 

EV - Lidské aktivity 
a problémy �ivotního 
prostøedí 
EV- Ekosystémy 

EV- Vztah èlovìka 
k prostøedí 
OSV - Kreativita 

OSV - Komunikace 

OSV - Sebepoznání 
a sebepojetí  
GV - Objevujeme 

Evropu a svìt  
GV - Evropa a svìt nás 
zajímá  
MuV- Kulturní 
diference 

MeV- Interpretace 

vztahu mediálních 
sdìlení a reality  
MeV- Kritické ètení 
a vnímání mediálních 
sdìlení  
MeV- Tvorba 

mediálního sdìlení  
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PØEDMÌT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA  ROÈNÍK: 8. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

 

�ák 

· vybírá, vytváøí a pojmenovává co nej�ir�í �kálu 
vizuálnì obrazných vyjádøení, vìdomì volí vhodný 
podklad a prostøedky k výtvarnému vyjádøení 

· vyu�ívá práci se svìtlem a barvou  
· vyjadøuje se v prostoru, tvoøí objekty 

· uvìdomuje si vliv moderních technologií 
na umìleckou tvorbu, aplikuje poznatky ve vlastní 
tvorbì 

 

 

· hledá a analyzuje zákonitosti v pøírodì 

· zkoumá vlastní tìlo, tìlo v pohybu a prostoru 

· reflektuje tvorbu místních umìlcù, vnímá kulturní 
odli�nosti skrze výtvarnou tvorbu 

· posuzuje význam a pøínos rùzných národù a kultur 
k obmìnì obrazného vyjádøení 

· je schopen uplatnit své dovednosti a vìdomosti pøi 
návrzích designu 

· objevuje a utváøí si vlastní názor a postoj na svìt kolem 
sebe skrze kreativní èinnost vycházejících 
z individuálních pøedstav, fantazie, vnímání 
a pro�ívání 

· prezentuje vlastní tvorbu pøed spolu�áky 

· je schopen hodnotit, obhájit a zdùvodnit vlastní 
výtvarnou výpovìï 

· rozli�uje a interpretuje obsah vizuálnì obrazového 
vyjádøení umìleckých projevù minulosti 

· je schopen komunikace a spolupráce v pracovní 
skupinì, je schopen kompromisu pøi øe�ení výtvarného 

zadání ve skupinì 

· doká�e prezentovat umìní renesance a� 19. století 
 

Rozvoj smyslové citlivosti 

- Prvky vizuálnì obrazného vyjádøení- linie, tvar, 

textura a objem 

- Svìtelné a barevné kvality 

- Plastická a prostorová tvorba 

- Média (reklama, TV, internet) a jejich vliv na 

výtvarnou tvorbu, odraz médií ve výtvarné tvorbì 

(promìny obsahu výtvarného vyjádøení)  
 

Uplatòování subjektivity  

- Svìt kolem nás- svìt pøírody a jeho promìny- záti�í, 
krajina, �ivoèichové 

- Lidské tìlo ve výtvarném umìní- proporce lidské 
postavy, portrét, detail tváøe (pø. oko), kresba ruky, 
body-art 

- Lidské tìlo v pohybu a promìnách 

- Reflexe mimoevropského umìní a lokální umìlecké 
tvorby 

- Design- návrhy jednoduchých pøedmìtù 

 

Ovìøování komunikaèních úèinkù  

- Interpretace a zdùvodòování tvorby vlastní i pøejaté 

- Vysvìtlování a obhajoba vlastních výsledkù 

- Dìjiny umìní- umìní renesance, baroka a 
klasicismu, umìlecké smìry 19. století, historizující 
slohy 

- Reflexe vybraných autorù ve vlastní tvorbì 

- Parafráze na umìlecké dílo 

- Prezentace èi referát na vybrané dílo 

- Výstava �ákovských prací v prostorách �koly 

 

 

OVO: 

VV-9-1-01 

VV-9-1-02 

VV-9-1-03 

VV-9-1-04 

VV-9-1-05 

VV-9-1-06 

VV-9-1-07 

VV-9-1-08 

 

 

 

 

EV � Základní 
podmínky �ivota 

EV - Lidské aktivity 
a problémy �ivotního 
prostøedí 
EV- Ekosystémy 

EV- Vztah èlovìka 

k prostøedí 
OSV - Kreativita 

OSV - Komunikace 

OSV - Sebepoznání 
a sebepojetí  
GV - Objevujeme 

Evropu a svìt  
GV - Evropa a svìt nás 
zajímá  
MuV- Kulturní 
diference 

MeV- Interpretace 

vztahu mediálních 
sdìlení a reality  
MeV- Kritické ètení 
a vnímání mediálních 
sdìlení  
MeV- Tvorba 

mediálního sdìlení  
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PØEDMÌT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA  ROÈNÍK: 9. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

 

�ák 

· organizuje a plánuje svoji pracovní èinnost a je 
schopen øídit pracovní proces s ohledem na získané 
informace 

· vytváøí a pojmenovává co nej�ir�í �kálu prvkù vizuálnì 
obrazných vyjádøení, aplikuje vztahy mezi nimi 

· aplikuje znalosti o teorii barev, o pravidlech vytváøení 
kompozice 

· ovládá a pou�ívá vybrané techniky pro vyjádøení 
vlastních pøedstav 

· vìdomì volí nástroje a techniky pro konkrétní 
výtvarné vyjádøení. 

· porovnává design rùzných pøedmìtù, navrhuje design 
jednoduchých pøedmìtù 

· doká�e zacházet s dostupnými zobrazovacími 
prostøedky 

· porovnává a zaøazuje do historických souvislostí 
základní stavební prvky, jmenuje nejvýznamnìj�í 
stavby na�eho kulturního dìdictví 

· osvojí si základy vkusu, rozpozná základní typy kýèe 

 

· rozli�uje figurativní a nefigurativní výtvarné vyjádøení 
· orientuje se v oblastech umìní 20. století a souèasného 

umìní 
· diskutuje o výtvarném díle, uvìdomuje si roli umìní 

v �ivotì èlovìka 

· je schopen spolupráce a komunikace v pracovní 
skupinì. 

 

Rozvoj smyslové citlivosti 

- Prvky vizuálnì obrazného vyjádøení ve vztazích a 
uspoøádání 

- Harmonie x kontrast, statiènost x dynamika 

- Uspoøádání plochy (velkoformátové kresby/malby) 
 

Uplatòování subjektivity  

- Výtvarné vyjádøení promìny 

- Perspektiva 

- Tradièní a netradièní výtvarné techniky pø. 
asamblá�, froasá�, dekolá� 

- Design- pøedmìt denní potøeby, hraèka, písmo, logo 

- Fotografie a poèítaèová grafika, reklama 

- Svìt architektury a pøírody � studijní kresby, 
kresebné etudy 

- Figurativní a nefigurativní výtvarné vyjádøení 
- Vkus, nevkus, kýè 

 

Ovìøování komunikaèních úèinkù 

- Dìjiny umìní- umìní 20. století � výbìr 
umìleckých smìrù a konkrétních umìlcù, souèasné 
zobrazovací prostøedky 

- Reflexe vybraných umìleckých smìrù a proudù ve 
vlastní tvorbì, interpretace vybraných dìl 

- Hodnocení tvorby vlastní i ostatních 

- Pokus o recenzi a názor na zhlédnutou výstavu 

- Referát na zvolené téma 

- Výstava �ákovských prací v prostorách �koly 

 

OVO: 

VV-9-1-01 

VV-9-1-02 

VV-9-1-03 

VV-9-1-04 

VV-9-1-05 

VV-9-1-06 

VV-9-1-07 

VV-9-1-08 

 

 

 

EV � Základní 
podmínky �ivota 

EV - Lidské aktivity 
a problémy �ivotního 
prostøedí 
EV- Ekosystémy 

EV- Vztah èlovìka 
k prostøedí 
OSV - Kreativita 

OSV - Komunikace 

OSV - Sebepoznání 
a sebepojetí  
GV - Objevujeme 

Evropu a svìt  
GV- Evropa a svìt nás 
zajímá  
MuV- Kulturní 
diference 

MeV- Interpretace 

vztahu mediálních 
sdìlení a reality  
MeV- Kritické ètení 
a vnímání mediálních 
sdìlení  
MeV- Tvorba 

mediálního sdìlení  
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  Vzd�lávací oblast: �lov�k a zdraví 
  Vzd�lávací obor: Výchova ke zdraví 

5.2.17.1  Charakteristika vyu�ovacího p�edm�tu 

5.2.17.1.1  Obsahové, �asové a organiza�ní vymezení 

Vzd�lávací p�edm�t výchova ke zdraví je realizován v 8. a 9. ro�níku s �asovou dotací 
1 hodiny týdn� a navazuje na I. stupe� na p�edm�ty prvouku a p�írodov�du ze vzd�lávací 
oblasti �lov�k a jeho sv�t.  

P�edm�t výchova ke zdraví p�iná�í základní podn�ty pro ovliv�ování zdraví (poznatky, 
�innosti, postoje, zp�soby chování). 
�áci se seznamují s r�zným nebezpe�ím, které ovliv�uje zdraví v b��ných i mimo�ádných 
situacích, osvojují si dovednosti a zp�soby chování, které vedou k zachování a k posílení 
zdraví a získávají pot�ebnou míru odpov�dnosti za zdraví vlastní a zdraví jiných. 
P�edm�t u�í �áky aktivn� rozvíjet a chránit zdraví v propojení v�ech jeho slo�ek (sociální, 
psychické, fyzické) a být za n�j odpov�dný. Rozvíjí a prohlubuje daná témata o dovednosti, 
které �ák�m umo��ují lépe porozum�t r�zným �ivotním situacím, správn� se rozhodovat 
v otázkách zdraví, partnerských vztah�, rodinného �ivota, osobního bezpe�í. 
U�ivo je vedle teoretických poznatk� zam��eno na osvojení komunika�ních technik, vhodné 
argumentace, chování a rozhodování ve prosp�ch zdraví nejen v modelových situacích, ale 
v ka�dodenním �ivot� �koly, rodinných a mimo�kolních �innostech. 

�áci v p�edm�tu 

• si roz�i�ují a prohlubují poznatky o rodin�, �kole a spole�enství vrstevník�
• si roz�i�ují a prohlubují poznatky o p�írod�, �lov�ku a i vztazích mezi lidmi 
• u�í se dívat na vlastní �innost z hlediska zdravotních pot�eb, �ivotních perspektiv 

dospívajícího jedince a rozhodovat se ve prosp�ch zdraví 
• si upev�ují  hygienické, stravovací, pracovní i jiné preventivní návyky 
• si rozvíjejí dovednosti odmítat �kodlivé látky 
• u�í se p�edcházet úraz�m a �elit vlastnímu ohro�ení v ka�dodenních i mimo�ádných 

situacích 

Výuka je realizována také t�mito zp�soby: 
• práce ve skupinách 
• didaktické situa�ní hry 
• r�zné spontánní diskuse 
• besedy  s odborníky 
• projekty 
• exkurze  aj. 

5.2.17   Výchova ke zdraví 
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Tento p�edm�t zahrnuje pr��ezová témata Osobnostní a sociální výchova � v návaznosti na 
osobnostní, sociální a mravní aspekt n�kterých zdravotních témat - a  Mediální výchova � 
v souvislosti s kritickým posuzováním reklam a mediálních �lánk� spojených s vý�ivou i 
dal�ími aspekty zdraví. 

P�edm�t výchova ke zdraví p�ebírá k realizaci n�které výstupy jiných p�edm�t�: 
z chemie výstup �. CH-9-1-03 (zcela), CH-9-7-02 (�áste�n�),
z biologie �lov�ka výstup �. P-9-5-01 (�áste�n�), P-9-5-03 a� P-9-5-05 (zcela).
   

5.2.17.1.2  Výchovné a vzd�lávací strategie 

Kompetence k u�ení 

U�itel 
• v rámci vyu�ování nabízí r�zné mo�nosti a zp�soby u�ení vzhledem ke znalosti a 

schopnosti �ák�

Kompetence k �e�ení problém�

U�itel 
• vytvo�í takový prostor a atmosféru ve výuce, aby ka�dý �ák samostatn� a otev�en�

mohl vyjád�it názor k dané problematice 
• vede �áky k porovnání odborných názor�, mediálních tvrzení a vlastních praktických 

zku�eností o �lov�ku a jeho zdraví a k vyvozování optimálních praktických postup�
v rámci svých mo�ností 

• vytvo�í prostor pro vyu�ití situa�ních her, besed s odborníky, vyu�ívání 
videoprogram�, apod. 

• umo�ní sdílet zku�enosti a u�it se na chybách druhých 
• podpo�í jejich vlastní iniciativu p�i vyhledávání a zpracování jednotlivých tématických 

oblastí 
• vede �áky k samostatnosti  
• u�í �áky aktivn� rozvíjet a chránit zdraví v propojení v�ech jeho slo�ek � sociální, 

psychické, fyzické - a být za n� zodpov�dný 

Kompetence komunikativní 

U�itel 
• povede �áky k sebehodnocení a k hodnocení druhých a ke schopnosti p�ijmutí názoru 

druhého 
• vytvo�í podmínky pro samostatné vyjád�ení k problému, podpo�í mluvený projev, ale i 

vyu�ije dramatiza�ní formy práce 
• vede �áky k formulování vlastních názor� na problematiku zdraví a k mo�nostem 

ov��ovat n�které praktické dovednosti v modelových situacích 

•
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• p�i práci podporuje spolupráci mezi jednotlivci, utvá�ení zdravých vztah� v t�ídním 
kolektivu 

• p�i práci klade d�raz na slu�né jednání, vyjad�ování, respektování názoru druhého 
• ve vyu�ovacích hodinách za�azuje takové metody, kterými budou rozvíjeny 

komunika�ní dovednosti, argumenta�ní schopnosti 

Kompetence sociální, personální 

U�itel 
• objektivním p�ístupem k jednotlivc�m podporuje spolupráci ve t�ídním kolektivu 
• vytvá�í dostatek situací k poznání pot�eby vzájemného respektu i pomoci v otázkách 

souvisejících s osobou �lov�ka, jeho zdraví, vztah� obou pohlaví atd. 
• p�átelským vztahem k �ák�m usm�r�uje jejich emoce a srozumitelným zp�sobem 

objas�uje rozdílnost jednotlivých pohlaví � psychické, fyzické, t�lesné 
• p�átelským p�ístupem povzbuzuje i mén� aktivní �áky  
• vlastním p�íkladem povede �áky ke zdravému zp�sobu �ivota 
• podporuje pocit úsp��nosti u �ák� jinde selhávajících, v�ímá si ho a vyzdvihuje 

Kompetence ob�anské 

U�itel 
• nabízí �ák�m dostatek p�íle�itostí k pochopení práv a povinností souvisejících se 

zdravím, partnerskými a rodinnými vztahy (jejich dodr�ování a naru�ování) i dostatek 
modelových situací k prokázání praktických dovedností ochránit zdraví své i jiných 
v krizových situacích, situacích hrubého zacházení, násilí atd. 

• vysv�tlí a na praktických p�íkladech vyhodnotí  d�sledky chování 
• demonstruje zásady první pomoci p�i úrazu nebo v situacích ohro�ujících zdraví nebo 

�ivot 

Kompetence pracovní 

U�itel 
• nabízí dostatek situací k propojení problematiky �lov�ka, jeho hygieny, ochrany jeho 

zdraví s otázkami ochrany zdraví p�i práci a zájmové �innosti 
• vede �áky k dodr�ování �asového rozvrhu, k optimálnímu a racionálnímu vyu�ití �asu 
• vhodnými metodami práce rozvíjí dovednost odmítat �kodlivé látky, upev�ovat 

hygienické, stravovací, pracovní i jiné preventivní návyky 
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5.2.17.1.3  O�ekávané výstupy oboru  (OVO) v RVP ZV 

O�ekávané výstupy 

�ák 
VZ-9-1-01 respektuje p�ijatá pravidla sou�ití mezi spolu�áky i jinými vrstevníky a p�ispívá 

k utvá�ení dobrých mezilidských vztah� v komunit�  
VZ-9-1-02 vysv�tlí role �len� komunity (rodiny, t�ídy, spolku) a uvede p�íklady pozitivního a 

negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická komunita, rodinné 
prost�edí) z hlediska prosp��nosti zdraví  

VZ-9-1-03 vysv�tlí na p�íkladech p�ímé souvislosti mezi t�lesným, du�evním a sociálním 
zdravím; vysv�tlí vztah mezi uspokojováním základních lidských pot�eb a hodnotou 
zdraví 

VZ-9-1-04 posoudí r�zné zp�soby chování lidí z hlediska odpov�dnosti za vlastní zdraví i 
zdraví druhých a vyvozuje z nich osobní odpov�dnost ve prosp�ch aktivní podpory 
zdraví 

VZ-9-1-05 usiluje v rámci svých mo�ností a zku�eností o aktivní podporu zdraví 
VZ-9-1-06 vyjád�í vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o n�m v kruhu vrstevník�, 

rodiny i v nejbli��ím okolí 
VZ-9-1-07 dává do souvislostí slo�ení stravy a zp�sob stravování s rozvojem civiliza�ních 

nemocí a v rámci svých mo�ností uplat�uje zdravé stravovací návyky 
VZ-9-1-08 uplat�uje osvojené preventivní zp�soby rozhodování, chování a jednání v souvislosti 

s b��nými, p�enosnými, civiliza�ními a jinými chorobami; sv��í se se zdravotním 
problémem a v p�ípad� pot�eby vyhledá odbornou pomoc 

VZ-9-1-09 projevuje odpov�dný vztah k sob� samému, k vlastnímu dospívání a pravidl�m 
zdravého �ivotního stylu; dobrovoln� se podílí na programech podpory zdraví v 
rámci �koly a obce 

VZ-9-1-010 samostatn� vyu�ívá osvojené kompenza�ní a relaxa�ní techniky a sociální 
dovednosti k regeneraci organismu, p�ekonávání únavy a p�edcházení stresovým 
situacím 

VZ-9-1-011 respektuje zm�ny v období dospívání, vhodn� na n� reaguje; kultivovan� se chová 
k opa�nému pohlaví 

VZ-9-1-012 respektuje význam sexuality v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a pozitivními 
�ivotními cíli; chápe význam zdr�enlivosti v dospívání a odpov�dného sexuálního 
chování 

VZ-9-1-013 uvádí do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneu�íváním 
návykových látek a �ivotní perspektivu mladého �lov�ka; uplat�uje osvojené 
sociální dovednosti a modely chování p�i kontaktu se sociáln� patologickými jevy ve 
�kole i mimo ni; v p�ípad� pot�eby vyhledá odbornou pomoc sob� nebo druhým 

VZ-9-1-014 vyhodnotí na základ� svých znalostí a zku�eností mo�ný manipulativní vliv 
vrstevník�, médií, sekt; uplat�uje osvojené dovednosti komunika�ní obrany proti 
manipulaci a agresi  

VZ-9-1-015 projevuje odpov�dné chování v rizikových situacích silni�ní a �elezni�ní dopravy; 
aktivn� p�edchází situacím ohro�ení zdraví a osobního bezpe�í, v p�ípad� pot�eby 
poskytne adekvátní první pomoc 

VZ-9-1-016 uplat�uje adekvátní zp�soby chování a ochrany v modelových situacích ohro�ení, 
nebezpe�í i mimo�ádných událostí 
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5.2.17.2   Vzd�lávací obsah vyu�ovacího p�edm�tu 

O�ekávané výstupy 

Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení: 
�ák  
VZ-9-1-01p chápe význam dobrého sou�ití mezi vrstevníky i �leny rodiny  
VZ-9-1-03p uv�domuje si základní �ivotní pot�eby a jejich napl�ování ve shod� se 

zdravím  
VZ-9-1-04p, VZ-9-1-09p respektuje zdravotní stav sv�j i svých vrstevník� a v rámci 

svých mo�ností usiluje o aktivní podporu zdraví  
VZ-9-1-05p projevuje zdravé sebev�domí a preferuje ve styku s vrstevníky pozitivní 

�ivotní cíle, hodnoty a zájmy  
VZ-9-1-07p dodr�uje správné stravovací návyky a v rámci svých mo�ností uplat�uje 

zásady správné vý�ivy a zdravého stravování  
VZ-9-1-08p sv��í se se zdravotním problémem  
VZ-9-1-13p dává do souvislosti zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneu�íváním 

návykových látek a provozováním hazardních her  
VZ-9-1-13p uplat�uje osvojené sociální dovednosti p�i kontaktu se sociáln� patologickými 

jevy  
VZ-9-1-14p zaujímá odmítavé postoje ke v�em formám brutality a násilí  
VZ-9-1-15p uplat�uje zp�soby bezpe�ného chování v sociálním kontaktu s vrstevníky, p�i 

komunikaci s neznámými lidmi, v konfliktních a krizových situacích a v 
p�ípad� pot�eby vyhledá odbornou pomoc; ví o centrech odborné pomoci, 
vyhledá a pou�ije jejich telefonní �ísla  

VZ-9-1-16p chová se odpov�dn� p�i mimo�ádných událostech a prakticky vyu�ívá 
základní znalosti první pomoci p�i likvidaci následk� hromadného zasa�ení 
obyvatel 
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PØEDMÌT: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ  ROÈNÍK: 8. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

�ák: 
 

· vlastními slovy vyjádøí, co je zdraví a uvede vztah mezi 
jednotlivými oblastmi zdraví 

· formuluje význam preventivní a lékaøské péèe v ÈR 

· objasní pojem uspokojování základních lidských potøeb 
a uvede jejich vliv na lidské zdraví 

· posoudí rùzné zpùsoby chování lidí z hlediska 

odpovìdnosti za vlastní zdraví 
 

· vysvìtlí pojmy stres a únava, diskutuje o jejich 
pøíèinách a následcích ve vztahu ke zdraví a vzniku 

psychických onemocnìní 
· osvojuje si kompenzaèní a relaxaèní  
 

 

· vysvìtlí pojmy � droga, zneu�ívání léèiv, návykové 
látky, závislost,  

· diskutuje o problematice návykových látek, jejich 
úèincích na lidský organismus 

· vlastními slovy popí�e mechanismus vzniku závislosti 
 

· popí�e stavbu a funkci orgánù rozmno�ovací soustavy 
èlovìka 

· popí�e rozmno�ování èlovìka 

· vyjmenuje rùzné zpùsoby ochrany pøed pohlavními 
chorobami a nechtìným tìhotenstvím 

· orientuje se v cestách pøenosu a projevech pohlavnì 
pøenosných chorob 

· diskutuje o mo�nostech a problémech poèetí a 
tìhotenství 

· vysvìtlí zdravotní rizika pøedèasného ukonèení 
tìhotenství 

 

Zdraví  
- tìlesné, du�evní, sociální 
- preventivní a lékaøská péèe v ÈR 

- odpovìdnost za zdraví 
- etické vztahy k nemocnému   

 

 

 

Stres a jeho vztah ke zdraví 
- únava, stres a jejich vztah ke zdraví 
- tìlesná a du�evní hygiena � relaxaèní a regeneraèní 

techniky 

- psychická onemocnìní 
 

Návykové látky 

- drogy a jejich úèinky, dìlení 
- vznik závislosti 

 

 

 

 

Zm!ny v �ivot! �lov!ka 

- rozmno�ovací soustava èlovìka (stavba, èinnost) 
- poèetí, tìhotenství 
- bezpeèné sexuální chování, antikoncepce, 

pøedèasné ukonèení tìhotenství - fyziologická a 
psychologická rizika 

- rizikové chování, neodpovìdné, promiskuitní 
- pohlavnì pøenosné choroby 

- vývoj jedince � jednotlivá vývojová období 
- deviantní chování, poruchy pohlavní identity 

- pøedèasná sexuální zku�enost 
 

 

OVO 

VZ-9-1-03, VZ-9-1-04, 

VZ-9-1-06 

 

 

 

 

OVO 

VZ-9-1-05, VZ-9-1-010 

 

 

 

 

OVO 

VZ-9-1-04, VZ-9-1-06, 

VZ-9-1-013 

 

 

 

 

 

VZ-9-1-04, VZ-9-1-08, 

VZ-9-1-09,VZ-9-1-011, 

VZ-9-1-012 

 

Biologie �lov!ka: :  

P-9-5-01, P-9-5-03,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV-Osobnostní 
rozvoj- seberegulace a 

sebeorganizace 

OSV-Osobnostní 
rozvoj- Psychohygiena 
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PØEDMÌT: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ  ROÈNÍK: 8. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

�ák: 
· charakterizuje jednotlivá vývojová období 
· vysvìtlí tìlesné, du�evní a spoleèenské zmìny v období 

dospívání 
· diskutuje o odli�nostech mezi dospíváním chlapcù, 

dívek  
· orientuje se v poruchách pohlavní identity 

· vysvìtlí, proè organismus dospívající dívky není 
biologicky zralý pro plný intimní �ivot, tìhotenství, 
porod 

 

·  vysvìtlí pojem první pomoc 

· shroma�ïuje poznatky o první pomoci, aplikuje je pøi 
nácviku první pomoci pøi poranìní nebo jiném 
po�kození tìla vèetnì pøivolání pomoci 

· objasní dùle�itost poskytnutí první pomoci v praxi a 

dùsledky jejího neposkytnutí 
 

 

 

 

· shroma�ïuje údaje o problematice zdravého �ivotního 
stylu a zpracovává je, navrhne optimální denní re�im 
pro jedince svého vìku 

· charakterizuje základní slo�ky potravy a dává je do 
souvislosti s rùstem a správnou funkcí orgánù 

· diskutuje o skladbì stravy odpovídající vìku a 
zdravotnímu stavu èlovìka 

· objasní dùle�itost pohybu, pitného re�imu, správného 
stravování, hygieny, vlivu vnìj�ího i vnitøního prostøedí 
ve vztahu ke svému zdraví a rozvoji rùzných chorob 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

První pomoc 

- Bezprostøední ohro�ení �ivota - umìlé dýchání, 
nepøímá masá� srdce, pøivolání pomoci 

- Stabilizovaná poloha, proti�oková opatøení 
- Pohmo�dìniny, vykloubení, zlomeniny 

- Krvácení � tepenné, �ilné 

- odstranìní cizího tìlesa z nosu, dýchacích cest 
- Popáleniny, opaøení, omrznutí, úpal, ú�eh, poranìní 

elektrickým proudem 

 

�ivotní styl a onemocn�ní 
- Zdravý �ivotní styl, denní re�im 

- Základní slo�ky potravy, vitaminy, minerální látky 

- Pøemìna látek a energií 
- Pitný re�im 

- Pohyb 

- Vlivy vnìj�ího a vnitøního prostøedí na zdraví 
- �ivotní styl, nemoci, prevence 

- Poruchy pøíjmu potravy 

- Onemocnìní a vady èlovìka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO 

VZ-9-1-015 

 

Biologie !lov�ka:  
P-9-5-05 

 

 

 

 

 

OVO: 

VZ-9-1-04, VZ-9-1-05, 

VZ-9-1-06, VZ-9-1-07, 

VZ-9-1-08, VZ-9-1-09 

 

P-9-5-04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV- Morální rozvoj -  
Hodnoty, postoje, 

praktická etika 

OSV- Morální rozvoj � 

Øe�ení problémù a 
rozhodovací dovednosti 
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PØEDMÌT: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ  ROÈNÍK: 8. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

 

�ák: 

 

· shroma�ïuje informace o prevenci, chování a jednání 
v souvislosti s bì�nými, pøenosnými, civilizaèními a 
jinými chorobami, jejich pøíznaky, léèbou, popø. 
následky 

· vyhledává informace o poruchách pøíjmu potravy a 
jejich pøíèinách 

· rozli�uje pøíèiny, pøípadnì pøíznaky bì�ných 
onemocnìní a uplatòuje zásady jejich prevence a léèby 
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PØEDMÌT: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ  ROÈNÍK: 9. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

�ák: 
 

· vyjmenuje základní pravidla asertivity 

· respektuje pravidla sou�ití mezi vrstevníky a partnery a 
pozitivní komunikací a kooperací pøispívá k utváøení 
dobrých mezilidských vztahù 

· v modelových situacích vyhodnotí na základì 
zku�eností a znalostí mo�ný manipulativní vliv 
vrstevníkù, médií, sekt, uplatòuje osvojené dovednosti 
komunikaèní obrany proti manipulaci a agresi 

· vlastními slovy vysvìtlí pojmy: nebezpeèná situace, 
násilí v rodinì a ve �kole, obrana proti násilí, 
vrstevnická skupina, násilí a �ikana, slovní, fyzická 
agresivita, agresor, obì� 

· objasní vztah mezi násilím, nebezpeèím a ohro�ením 
�ivota 

· rozpozná rizika fyzického a du�evního násilí, jeho 
pøíznaky, projevy a dopady na vlastní osobu èi jiné, 
pøedchází, rizikùm, v pøípadì nebezpeèí adekvátnì 
reaguje 

· rozli�í právní a  protiprávní jednání nebo chování, které 
ohro�uje du�evní a fyzické zdraví jeho osoby nebo 
druhých 

· diskutuje o nebezpeèí, které mù�e skrývat komunikace 
prostøednictvím elektronických médií 

· vysvìtlí pojem kyber�ikana 

· v modelových situacích vhodnì reaguje na sociálnì -
patologické jevy 

· diskutuje o vlivu internetu na èlovìka a mo�nostech 
nebezpeèí skrytých na internetu 

 

 

 

 

 

Bezpe�né chování a komunikace 

- asertivita � pravidla 

- vrstevníci a násilí 
- �ikana � typy a dùsledky  
- nebezpeèí komunikace prostøednictvím 

elektronických médií, nebezpeèný internet 
- centra odborné pomoci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO 

VZ-9-1-01, VZ-9-1-02, 

VZ-9-1-04, VZ-9-1-05, 

VZ-9-1-06, VZ-9-1-014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV-Sociální rozvoj - 
Komunikace 

OSV-Sociální rozvoj � 

Kooperace a kompetice 

OSV-Sociální rozvoj � 

Poznávání lidí 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV-Morální rozvoj � 

Øe�ení problémù a 
rozhodovací dovednosti 
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PØEDMÌT: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ  ROÈNÍK: 9. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

· �ák: 
· zhodnotí vliv reklamy � kladný, �kodlivý vliv 

· vysvìtlí pojem sekta 

· ze zku�enosti uvede pøíklady manipulativních vlivù 

· v modelových situacích aplikuje dovednosti 
komunikaèní obrany proti manipulaci a agresi 
 

· uvede rizika spojená s volbou �ivotního partnera 

· diskutuje o krizových situacích v rodinì a mo�ných 
øe�eních 

· posoudí a diskutuje o formách prezentace lásky a sexu 
v médiích 

· zaujímá stanovisko k sexuálnì motivované kriminalitì 

 

· vlastními slovy vysvìtlí pojem mimoøádné události 
· klasifikuje a charakterizuje jednotlivé mimoøádné 

události 
· charakterizuje základní slo�ky, funkce a èinnosti 

integrovaného záchranného systému 

· objasní rizika vzniku mimoøádných událostí a jejich 
mo�né dopady na zdraví a �ivoty lidí, �ivotní prostøedí a 
majetek, zpùsoby sebeochrany a vzájemné pomoci  

· rozpozná varovný signál �V�eobecná výstraha�, 
adekvátnì reaguje na tento signál, objasní a prakticky 
uplatní postupy v pøípadì naøízení evakuace, vèetnì 

zásad opu�tìní bytu 

· vysvìtlí rizika a pøíèiny vzniku po�árù, popí�e princip 
hoøení a klasifikuje po�áry podle tøíd 

· charakterizuje zásady protipo�ární prevence, v pøípadì 
vzniku po�áru adekvátnì reaguje a v modelových 
situacích pou�ije vhodné metody ha�ení po�áru 

· rozdìlí hasicí pøístroje vzhledem k tøídám po�áru a 
v pøípadì potøeby je správnì pou�ije 

 

 

Manipulativní reklama a informace 

- reklamní vlivy 

- pùsobení sekt 
 

 

Partnerství, rodi�ovství 
- volba partnera, partnerské vztahy a partnerské sou�ití 
- krizové situace v rodinì 

 

Sexualita a média, etická stránka sexuality 

- prezentace lásky a sexu v médiích 

- dìtská pornografie a prostituce 

 

Mimo!ádné události 
- Klasifikace mimoøádných událostí 
- Integrovaný záchranný systém 

- Varovný signál �V�eobecná výstraha� 

- Evakuace 

- Po�ární ochrana  
- Praktický nácvik 

- Prevence vzniku mimoøádných událostí 
- Dopad mimoøádných událostí na lidské �ivoty a 

�ivotní prostøedí (nebezpeèí úniku jedovatých látek 
apod.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO 

VZ-9-1-013,  

VZ-9-1-014 

 

OVO 

VZ-9-1-01, VZ-9-1-02, 

VZ-9-1-011 

 

OVO 

VZ-9-1-011,  

VZ-9-1-012,  

VZ-9-1-013 

 

OVO 

VZ-9-1-04, VZ-9-1-05, 

VZ-9-1-06, VZ-9-1-08, 

VZ-9-1-015,  

VZ-9-1-016 

Chemie: CH-9-1-03, 

CH-9-7-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MeV � Interpretace 

vztahu mediálních 
sdìlení a reality 

MeV � Vnímání autora 
mediálních sdìlení 
MeV � Fungování a vliv 
médií ve spoleènosti 
 

OSV-Sociální rozvoj - 
Komunikace 

OSV-Sociální rozvoj � 

Kooperace a kompetice 
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PØEDMÌT: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ  ROÈNÍK: 9. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

 

�ák: 
· ovládá pravidla bezpeèného a ohleduplného chování 

chodce a cyklisty v silnièním provozu a øídí se jimi 
· chová se bezpeènì v dopravních prostøedcích a na 

zastávkách (v modelových situacích a pøi akcích �koly) 
· posoudí situaci i z pohledu ostatních úèastníkù 

silnièního provozu 

· vysvìtlí bezpeèné chování, zejména z pohledu chodce, 

cyklisty a spolujezdce v autì 

· rozli�uje dopravní znaèky a jejich význam 

· odhadne nebezpeèí konkrétní situace a vyvodí správné 
øe�ení, zachová se adekvátnì situaci; pøedchází 
nebezpeèí s ohledem na sebe i ostatní úèastníky 
silnièního provozu (prokazuje v modelových situacích) 

 

 

Dopravní výchova 

- Pravidla bezpeèného a ohleduplného chování pøi 
pohybu na silnici 

- Odpovìdnost a vztahy mezi úèastníky silnièního 
provozu 

- Pravidla bezpeènosti pøi cestování dopravními 
prostøedky 

- Dopravní znaèky 

- Rizika silnièní a �eleznièní dopravy 

- Agresivita v silnièním provozu 

- Postup v pøípadì dopravní nehody 

 

 

 

OVO 

VZ-9-1-015,  

VZ-9-1-016 
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  Vzd�lávací oblast: �lov�k a zdraví 
  Vzd�lávací obor: T�lesná výchova 

5.2.18.1  Charakteristika vyu�ovacího p�edm�tu 

5.2.18.1.1  Obsahové, �asové a organiza�ní vymezení 

     Vyu�ovací p�edm�t t�lesná výchova úzce navazuje na TV 1. stupn� Z�. P�edm�t t�lesná 
výchova p�edstavuje nejd�le�it�j�í formu pohybového u�ení a je hlavním zdrojem poznatk� a 
nám�t� pro zdravotní, rekrea�ní i sportovní vyu�ití pohybu. Vytvá�í p�edpoklady pro rozvoj 
zdravého �ivotního stylu. Do vyu�ovacích hodin jsou pravideln� za�azovány prvky zdravotní 
t�lesné výchovy, které kladou d�raz na správný postoj a správné dr�ení t�la. 

     Výuka t�lesné výchovy probíhá ve dvou vyu�ovacích hodinách týdn� ve v�ech ro�nících 2. 
stupn� nap�. v prostorách t�locvi�ny, �kolního sportovního areálu, krytého plaveckého 
bazénu, zimního a letního stadionu apod. Výuka t�lesné výchovy probíhá odd�len� pro 
chlapce a dívky. Z organiza�ních d�vod� mohou být spojeni do jedné skupiny �áci �i �ákyn�
více t�íd tého� ro�níku. 

      Cílem vyu�ovacího p�edm�tu t�lesná výchova je zlep�ení t�lesné zdatnosti a psychické 
odolnosti �ák�. �áci zde nacházejí prostor k osvojování nových pohybových dovedností i 
k ovládnutí a vyu�ívání r�zného sportovního ná�iní a ná�adí. U�í se uplat�ovat osvojené 
pohybové dovednosti v r�zném prost�edí, zvykají si na rozli�né role v týmu, které vy�adují 
vzájemnou spolupráci, tvo�ivost, p�ekonávání zábran, objektivnost, rychlé rozhodování, 
organiza�ní schopnosti i nutnou míru odpov�dnosti za zdraví své i svých spolu�ák�. 

     Vyu�ovací p�edm�t t�lesná výchova sm��uje k tomu, aby �áci zvládli podle svých 
p�edpoklad� techniku i taktiku základních pohybových �inností a podle svých schopností 
zlep�ení úrovn� svých výkon�. Výsledkem by m�l být pozitivní vztah �áka k pohybovým 
aktivitám jako základního prost�edku dlouhodobého ovliv�ování aktivního zdraví a psychické 
pohody. Usilujeme o v�estranný rozvoj pohybových aktivit u �ák�. Do výuky ka�dého 
ro�níku za�azujeme prvky gymnastické, atletické, vytrvalostní i posilovací cviky a kolektivní 
hry.  

     V rámci roz�i�ujícího u�iva t�lesné výchovy se �áci 7. ro�níku zú�ast�ují vícedenního 
sportovního pobytu. Pobyt m��e být podle aktuálních podmínek a mo�ností �koly, zájmu 
�ák� a rodi�� zam��en na turistiku, ly�ování, adrenalinové sporty a stmelování t�ídního 
kolektivu. Jeho smyslem je p�edev�ím zlep�ování t�lesné zdatnosti �ák� a aplikace 
osvojovaných pohybových dovedností p�i rekrea�ních �innostech. Pro dopln�ní kapacity (dle 
aktuální situace) bude ú�ast na sportovním pobytu nabízena i �ák�m osmého ro�níku.  

      V rámci p�edm�tu t�lesná výchova jsou �áci v�dy na za�átku nového �kolního roku 
seznámeni s obecnými zásadami bezpe�nosti v hodinách TV.      
Do p�edm�tu t�lesná výchova jsou za�len�ny tématické okruhy pr��ezového tématu 
Osobnostní a sociální výchova (fyzická stránka �lov�ka).       

5.2.18   T�lesná výchova 
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5.2.18.1.2  Výchovné a vzd�lávací strategie 

Kompetence k u�ení 

U�itel 
• umo�ní �ák�m rozvinout jejich vlastní iniciativu (sestavování a vedení rozcvi�ky, 

organizace sportovního turnaje t�ídy, �koly�..) 
• za�azuje do výuky r�zné formy práce (samostatná, ve dvojicích,ve skupinách, v 

pracovních týmech), aby �áci pracovali samostatn�, rozhodovali se sami za sebe, ale 
nau�ili se i nutnosti vzájemné spolupráce a komunikace 

Kompetence k �e�ení problém�

U�itel 
• vede �áky k hodnocení svého výkonu i k výkonu spolu�ák�
• povzbuzuje �áky p�i p�ekonávání p�eká�ek 
• p�i vzniklých problémových situacích umo��uje �ák�m podílet se spole�n� na jejich 
�e�ení, vyjád�it vlastní názor a postoj k dané situaci 

• ukazuje �ák�m �e�ení konflikt� v klidné, vst�ícné a p�átelské atmosfé�e 
• seznámí �áky s postupem p�i úrazu, jeho ohla�ování a p�ivolání pomoci a dbá na 

dodr�ování dohodnutých pravidel. 

Kompetence komunikativní 

U�itel 
• za�azuje kolektivní hry vy�adující vzájemnou spolupráci a ohleduplnost   
• vede �áky ke schopnosti vzájemn� se dohodnout, vyslechnout a respektovat  názory 

spoluhrá�� i soupe��
• dává �ák�m prostor k samostatnosti p�i organizování �kolních sportovních sout��í a 

turnaj�
• podporuje vzájemnou spolupráci p�i kolektivních sportovních aktivitách 
• hodnotí výsledky jednotlivc� i celé skupiny jako celku 

Kompetence sociální, personální 

U�itel 
• podporuje spolupráci v celém t�ídním kolektivu  
• umo��uje �ák�m vhodným zp�sobem vyjad�ovat své názory 
• vede �áky ke vzájemné podpo�e, ke schopnosti u�it se prohrávat a smí�it se 

s neúsp�chem 
• u�í je navzájem si fandit, p�ihrávat si a být ohleduplní k okolí 
• klade d�raz na slu�né jednání 
• respektuje individuální schopnosti �ák� a povzbuzuje i mén� nadané �áky 
• umo��uje �ák�m st�ídání rolí p�i kolektivních hrách 

Kompetence ob�anské 

U�itel 
• dodr�uje zavedené a dohodnuté postupy p�i výuce TV (nástup, rozcvi�ka) 
• seznámí �áky s prevencí úraz�, klade d�raz na slu�né jednání  a jednání fair-play, vede 

je ke správnému poskytování první pomoci 
• d�sledn� vede �áky k dodr�ování a respektování dohodnutých pravidel chování a 

k zodpov�dnosti za své chování 
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• podporuje a povzbuzuje �áky k prezentaci svých sportovních dovedností a schopností  
• motivuje �áky k cílev�domému celo�ivotnímu rozvoji a udr�ování svých fyzických 

schopností a k pochopení významu aktivního sportu pro upevn�ní vlastního zdraví 

Kompetence pracovní 

U�itel 
• vy�aduje u �ák� dodr�ování vymezených pravidel a pln�ní zadaných úkol�
• vede je k osvojení zákl. spole�enských návyk� a ke zdravému �ivotnímu stylu 
• umo��uje �ák�m osvojit si praktiky vyu�itelné v dal�ím �ivot�
• nabízí �ák�m mo�nost realizace v mimo�kolních aktivitách 
• kladn� hodnotí ohleduplné chování, vzájemnou spolupráci, pomoc a toleranci 
• p�stuje u �ák� výdr�, trp�livost a zodpov�dnost 

5.2.18.1.3  O�ekávané výstupy oboru  (OVO) v RVP ZV 

�INNOSTI OVLIV�UJÍCÍ ZDRAVÍ 

O�ekávané výstupy 

�ák 
TV-9-1-01 aktivn� vstupuje do organizace svého pohybového re�imu, n�které pohybové 

�innosti za�azuje pravideln� a s konkrétním ú�elem 
TV-9-1-02 usiluje o zlep�ení své t�lesné zdatnosti; z nabídky zvolí vhodný rozvojový 

program 
TV-9-1-03 samostatn� se p�ipraví p�ed pohybovou �inností a ukon�í ji ve shod� s hlavní 

�inností � zat��ovanými svaly 
TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné �kodliviny jako neslu�itelné se sportovní etikou a zdravím; 

upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údaj�m o zne�i�t�ní ovzdu�í 
TV-9-1-05 uplat�uje vhodné a bezpe�né chování i v mén� známém prost�edí sportovi��, 

p�írody, silni�ního provozu; p�edvídá mo�ná nebezpe�í úrazu a p�izp�sobí jim 
svou �innost
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�INNOSTI OVLIV�UJÍCÍ ÚROVE� POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 

O�ekávané výstupy 

Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení: 
�ák  
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními p�edpoklady osvojované pohybové 

dovednosti a aplikuje je ve h�e, sout��i, p�i rekrea�ních �innostech  
TV-9-2-02p posoudí provedení osvojované pohybové �innosti, ozna�í p�í�iny nedostatk�

�INNOSTI OVLIV�UJÍCÍ ZDRAVÍ 

O�ekávané výstupy 

Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení: 
�ák  
TV-9-1-02p usiluje o zlep�ení a udr�ení úrovn� pohybových schopností a o rozvoj 

pohybových dovedností základních sportovních odv�tví v�etn�
zdokonalování základních lokomocí  

TV-9-1-03p cílen� se p�ipraví na pohybovou �innost a její ukon�ení; vyu�ívá základní 
kompenza�ní a relaxa�ní techniky k p�ekonání únavy  

TV-9-1-04p odmítá drogy a jiné �kodliviny jako neslu�itelné se zdravím a sportem  
TV-9-1-04p vhodn� reaguje na informace o zne�i�t�ní ovzdu�í a tomu p�izp�sobuje 

pohybové aktivity  
TV-9-1-05p uplat�uje základní zásady poskytování první pomoci a zvládá zaji�t�ní 

odsunu ran�ného  
TV-9-1-05p uplat�uje bezpe�né chování v p�írod� a v silni�ním provozu  
- chápe zásady zat��ování; jednoduchými zadanými testy zm��í úrove� své t�lesné 
zdatnosti 

�INNOSTI OVLIV�UJÍCÍ ÚROVE� POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 

O�ekávané výstupy 

�ák 
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními p�edpoklady osvojované pohybové 

dovednosti a tvo�iv� je aplikuje ve h�e, sout��i, p�i rekrea�ních �innostech 
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové �innosti, ozna�í zjevné nedostatky a 

jejich mo�né p�í�iny 
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5.2.18.2   Vzd�lávací obsah vyu�ovacího p�edm�tu 

�INNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ U�ENÍ 

O�ekávané výstupy 

Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení: 
�ák  
TV-9-3-01p u�ívá osvojovanou odbornou terminologii na úrovni cvi�ence, rozhod�ího, 

diváka  
TV-9-3-02 napl�uje ve �kolních podmínkách základní olympijské my�lenky � �estné 

soupe�ení, pomoc handicapovaným, respekt k opa�nému pohlaví, ochranu 
p�írody p�i sportu  

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úsp�chu dru�stva a 
dodr�uje ji  

TV-9-3-04p rozli�uje a uplat�uje práva a povinnosti vyplývající z role hrá�e, rozhod�ího, 
diváka  

TV-9-3-05p sleduje ur�ené prvky pohybové �innosti a výkony a vyhodnotí je  
TV-9-3-06p spolurozhoduje osvojované hry a sout��e 

�INNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ U�ENÍ 

O�ekávané výstupy 

�ák 
TV-9-3-01 u�ívá osvojované názvosloví na úrovni cvi�ence, rozhod�ího, diváka, �tená�e 

novin a �asopis�, u�ivatele internetu 
TV-9-3-02 napl�uje ve �kolních podmínkách základní olympijské my�lenky � �estné 

soupe�ení, pomoc handicapovaným, respekt k opa�nému pohlavní, ochranu 
p�írody p�i sportu 

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úsp�chu dru�stva a 
dodr�uje ji 

TV-9-3-04 rozli�uje a uplat�uje práva a povinnosti vyplývající z role hrá�e, rozhod�ího, 
diváka, organizátora 

TV-9-3-05 sleduje ur�ené prvky pohybové �innosti a výkony, eviduje je a vyhodnotí 
TV-9-3-06 zorganizuje samostatn� i v týmu jednoduché turnaje, závody, turistické akce na 

úrovni �koly; spolurozhoduje osvojované hry a sout��e 
TV-9-3-07 zpracuje nam��ená data a informace o pohybových aktivitách a podílí se na 

jejich prezentaci 
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PØEDMÌT: T�LESNÁ VÝCHOVA   ROÈNÍK: 6. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

�ák: 
· uvìdomuje si potøebu pohybu, sna�í se zlep�ovat 

své osobní výkony 

· uèí se sestavit si a zorganizovat svùj pohybový 
re�im 

· pravidelnì se vìnuje nìkterému sportu nebo jiné 
pohybové aktivitì 

· osvojuje si schopnost samostatnì se pøipravit pro 
rùznou pohybovou èinnost 

· chápe význam rozcvièení se pøed ka�dou 
pohybovou aktivitou 

· samostatnì sestaví a vede rozcvièku 

· dodr�uje a respektuje zásady hygieny a bezpeèného 
chování pøi ka�dé sportovní èinnosti 

· sna�í se o sebekritické zhodnocení vlastního 
výkonu 

· omezuje své negativní návyky a projevy 

· u�ívá sport pro svou tìlesnou a du�evní relaxaci a 
uspokojení 

 

· osvojuje si a rozvíjí základní pohybové dovednosti 
· osvojuje si  základní techniky vybraných 

atletických disciplín 

· pracuje na posílení své vytrvalosti 
· usiluje o koordinaci pohybu 

· porovnává své výkony s výkony spolu�ákù 

· usiluje o zlep�ení svého výkonu 

· uèí se pou�ívat názvosloví TV a sportu odpovídající 
vìku cvièence 

· získává respekt k opaènému pohlaví, sna�í se o 
èestné soupeøení 

· respektuje své spolu�áky a spolupracuje s nimi 

 

$lov%k a zdraví. $lov%k a sport. 
- Význam pohybu pro zdraví èlovìka 

- Zdravý �ivotní styl 
- Základní pojmy spojené s jednotlivými druhy 

cvièení. 
- Základní význam jednotlivých druhù cvièení a 

jejich pou�ití v denním re�imu. 
- Hygiena a bezpeènost pøi TV. 
- Význam rùzných rolí ve sportu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atletika 

- Osvojování základních technik atletických 
disciplín 

- Nácvik startù (nízký a vysoký start) 
- Základní povely pøi startu 

- Rychlý bìh � sprint, klus 

- Vytrvalostní bìh na dráze a v terénu, 
- skok do dálky, skok z místa � nácvik techniky 

- hod míèkem � nácvik techniky hodu 

- �tafeta � nácvik �tafetového bìhu a pøedávání 
�tafetového kolíku 

 

 

OVO: 

TV-9-1-01, TV-9-1-02, 

TV-9-1-03, TV-9-1-04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

TV-9-1-01, TV-9-1-02, 

TV-9-2-01 

TV-9-1-04, TV-9-1-05, 

TV-9-2-02 

TV-9-3-01, TV-9-3-02, 

TV-9-3-03, TV-9-3-04, 

TV-9-3-05, TV-9-3-06, 

TV-9-3-07 

 

 

 

OSV- Rozvoj 

schopností poznávání, 
OSV - Seberegulace a 

sebeorganizace,        

OSV - Sebepoznání a 
sebepojetí,                
OSV -  mezilidské 
vztahy,  OSV - 

Komunikace 

OSV - Kooperace a 

kompetice 
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PØEDMÌT: T�LESNÁ VÝCHOVA   ROÈNÍK: 6. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

· podílí se na úpravì jednotlivých sportovi�� 

osvojuje si praktické jednání a rozhodování i ve 
vypjatých situacích /úraz, nevhodné klimatické 
nebo ekologické podmínky/ 
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PØEDMÌT: T�LESNÁ VÝCHOVA   ROÈNÍK: 6. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

�ák: 
· smìøuje k uplatòování práv a povinností cvièence i 

diváka 

· sleduje výkony svých spolu�ákù a spolupodílí se na 
jejich hodnocení 

· s pomocí svých spolu�ákù a vyuèujícího se pokusí 
zorganizovat atletický závod na úrovni tøídy 

· mìøí a zapisuje výkony spolu�ákù a navrhne 
pøehlednou tabulku výsledkù (rekordù) 

 

· sna�í se o fair play jednání pøi kolektivních hrách, má 
radost ze hry, ne z prohry jiného 

· osvojuje si rùzné sociální role ve skupinì (kapitán, 
útoèník, obránce, rozhodèí, divák) 

· rozvíjí a osvojuje si základní pohybové dovednosti, 
tvoøivì je aplikuje ve høe 

· uvìdomuje si význam sport. kolektivních her pro 
navazování a upevòování mezilidských vztahù 

· osvojuje si základní pravidla hry, postavení hráèù ve 
høe, herní dovednosti  

· respektuje a dodr�uje dohodnutá pravidla hry, 
spolupracuje pøi høe se spoluhráèi 

· uplatòuje ve høe své schopnosti, dovednosti, práva i 
povinnosti 

· pokusí se zorganizovat jednoduchý sportovní turnaj 
tøíd na úrovni roèníku (napø. florbal, vybíjená) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportovní hry 

- Herní èinnosti jednotlivce pøi kolektivních hrách, 
postavení hráèù ve høe 

- Herní kombinace 

- Herní systémy, nácvik útoku a obrany pøi høe 

- Nácvik základních dovedností a obratností s míèem 
a jejich postupný rozvoj 

· Pøihrávky jednoruè 

· Pøihrávky obouruè , pøihrávky obouruè 
trèením 

· Pøihrávky o zem 

· Nácvik driblinku 

· Nácvik støelby na ko� 

· Nácvik a prùprava volejbalových 
pøihrávek 

- Osvojování základních pravidel vybraných 
kolektivních her 

· Vybíjená 

· Pøehazovaná, volejbal 
· Basketbal 

· Florbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

TV-9-3-02, 

TV-9-3-03, TV-9-3-04 

TV-9-1-01 

TV-9-3-05, TV-9-3-06, 

TV-9-3-07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

TV-9-1-02, TV-9-2-01 

TV-9-3-01 
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PØEDMÌT: T�LESNÁ VÝCHOVA   ROÈNÍK: 6. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

 

 

 

· uvìdomuje si význam gymnastiky pro správné 
dr�ení tìla 

· rozvíjí a osvojuje si základní pohybové dovednosti 
· zvládá pojmenovat základní gymnastické náøadí a 

pomùcky 

· osvojuje si základní gymnastické pojmy a schopnost 
podat záchranu a dopomoc pøi cvièení 

· provede stoj na rukou, kotoul vpøed, prosté skoky 
sno�mo z trampolíny, rozno�ku pøes náøadí 
odpovídající vý�ky, základní cvièební prvky na 
kladinì a hrazdì 

· pøedvede jednoduchou gymnastickou sestavu na 
kladinì (pouze dívky) 
 

· Kopaná (pøedev�ím chlapci) 
 

 

Gymnastika 

- Cvièení  na náøadí � nácvik a postupné 
zdokonalování a rozvoj jednotlivých cvièebních 
prvkù 

· Cvièení na lavièkách 

· Cviky na �ebøinách 

· Nácvik �plhu na vybraných typech 
�plhadel (tyè, lano) 

· Cvièení na �ínìnkách 

· Cvièení na kruhách 

· Cviky na malé trampolínì, prosté skoky 
sno�mo z trampolíny 

- Akrobacie 

Kotouly   � prùpravná cvièení pro nácvik kotoulù  
· Kolíbka 

· Kolíbka do døepu z vy��í podlo�ky na ni��í 
· Nácvik kotoulu na naklonìné plo�e 

· Dopomoc pøi kotoulu vpøed 

         Stoj na rukou � prùpravná cvièení 
· Zaøazení cvikù na zpevnìní tìla 

· Nácvik vzporu le�mo a dopomoc do 
stoje na rukou 

· Nácvik stoje na rukou u opory 

- P�eskoky � prùpravná cvièení na pøeskoky 

· Bì�ecká abeceda 

· Nácvik odrazu jednono� 

· Nácvik odrazu obouno� (sno�mo) 
· Nácvik odrazu z odrazového mùstku 

· Nácvik a prùprava odrazù sno�mo 
z rozbìhu 

· Nácvik výskoku z mùstku na vy��í  
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PØEDMÌT: T�LESNÁ VÝCHOVA   ROÈNÍK: 7. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

 · podlo�ku 
· Nácvik odrazu z mùstku do vzporu 

døepmo na bednì na �íø 
· Nácvik opakovaných odrazù ve vzporu 

stojmo s rozno�ením 

· Nácvik a prùprava rozno�ky a skrèky 
pøes kozu odpovídající vý�ky 

- Kladina 

- nácvik základních cvièebních prvkù na kladinì 

- Cvièení rovnová�ných cvikù na podlaze 

-  Nácvik a následná prùprava  základních 
dovedností na èáøe a na lavièce  

- Nácvik variant chùze na kladinì 

 

- Hrazda � prùpravná cvièení na hrazdì 

 

· Nácvik vzporu na hrazdì z náskoku 

· Náskok do vzporu a se�in z hrazdy 

· Nácvik a procvièování pøe�vihu skrèmo 
pod hrazdou tam i zpìt 
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PØEDMÌT: T�LESNÁ VÝCHOVA   ROÈNÍK: 7. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

�ák: 
 

· zaøazuje bruslení mezi vhodné pohybové i 
spoleèenské aktivity 

· uvìdomuje si zdravotní a kondièní význam pohybu 
na bruslích 

· ví, jak brusle o�etøovat 
· zná zásady bezpeèné jízdy na bruslích a øídí se jimi 
· samostatnì se pøipraví na èinnost na ledì (obleèení, 

obutí) 
· uká�e jednoduché prvky pøi jízdì 

· zvládá jízdu vpøed a reaguje na pohyb jiného bruslaøe 
zpomalením, zastavením nebo zmìnou smìru jízdy 

 

 

· klade dùraz na správný zpùsob dr�ení tìla 

· zvládá základní techniku speciálních cvièení 
· koriguje techniku cvièení podle pokynù uèitele 

· sám upozorní na èinnosti (na prostøedí), které jsou 
v rozporu s jeho oslabením a aktivnì se jim vyhýbá 

· samostatnì zaøazuje do svého pohybového re�imu 
speciální vyrovnávací cvièení související s vlastním 
oslabením, usiluje o jejich optimální provedení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roz�i"ující u!ivo 

 

Bruslení 
- Obouvání a zavazování bruslí 
- Osvojování  základù jízdy na bruslích 

- Procvièování a nácvik zpùsobu zastavení a 
zpomalení jízdy 

- Nácvik a procvièování bezpeèné jízdy na 
bruslích 

 

 

 

 

 

 

Zdravotní t$lesná výchova 

V hodinách tìlesné výchovy jsou vyu�ívány prvky ZdTV. 
 

Vìdomá kontrola cvièení, relaxaèní a dechová cvièení. 
Správné dr�ení hlavy, pletence ramenního a pánve. 
Posilování zádových svalù. Protahování svalù. Zvy�ování 
kloubní pohyblivosti a rozsahu pohybu. Rozvoj hlavních a 
pomocných dýchacích svalù. 
 

 

OVO: 

TV-9-2-01, TV-9-1-01, 

TV-9-2-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

TV-9-1-01, TV-9-1-02, 

TV-9-1-04, TV-9-2-02 
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PØEDMÌT: T�LESNÁ VÝCHOVA   ROÈNÍK: 7. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

�ák: 
· uvìdomuje si význam pohybu pro zdravý rùst, rozvoj 

srdce, svalù a plic 

· jedná a rozhoduje se i ve vypjatých situacích (úraz) 
· pravidelnì se vìnuje nìkterému sportu a organizuje si 

svùj pohybový re�im 

· peèuje o svoji tìlesnou zdatnost a zdraví 
· samostatnì se pøipraví pro rùznou pohybovou èinnost 

(rozcvièení, protahování, uvolnìní) 
· samostatnì sestaví a vede rozcvièku 

· zná a u�ívá rùzné zpùsob relaxace a regenerace 

· omezuje své negativní návyky a projevy 

· respektuje pravidla bezpeèného chování 
· dodr�uje zásady hygieny a bezpeènosti pøi sportu 

· uvìdomuje si význam atletiky jako vhodné prùpravy 
pro jiné sporty 

· u�ívá výhod koordinace dolních a horních konèetin 

 

 

· nacvièuje vytrvalostní bìh 

· usiluje o koordinaci pohybu 

· porovnává své výkony s výkony spolu�ákù 

· usiluje o zlep�ení svého výkonu a optimální rozvoj 
pohybových schopností 

· zvládá základní techniky osvojovaných disciplín 

· sna�í se o kritické zhodnocení provedení dané 
pohybové èinnosti, pokusí se urèit nedostatky èi 
rezervy 

· pou�ívá základní sportovní povely 

· uèí se pou�ívat názvosloví TV a sportu odpovídající 
vìku cvièence 

získává respekt k opaènému pohlaví, sna�í se o èestné 
soupeøení v duchu fair plaY 

 

$lov%k a zdraví, !lov%k a sport. 

- Význam pohybu pro zdraví èlovìka. 
- Zdravý �ivotní styl. 
- Základní pojmy spojené s jednotlivými druhy 

cvièení. 
- Základní význam jednotlivých druhù cvièení a 

jejich pou�ití v denním re�imu. 
- Hygiena a bezpeènost pøi TV. 
- Význam rùzných rolí ve sportu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atletika 

- Osvojování a zdokonalování základních technik 
atletických disciplín 

- Nácvik startù (nízký a vysoký start) 
- Základní povely pøi startu 

- Rychlý bìh � sprint, klus 

- vytrvalý bìh na dráze a v terénu, 
- skok do dálky, skok z místa- upevòování techniky 

skoku 

- hod míèkem � upevòování a procvièování techniky 
hodu 

- �tafeta � procvièování a zdokonalování �tafetového 
bìhu a pøedávání �tafetového kolíku 

- úprava sportovi�tì 

mìøení a zápis výkonu svých spolu�ákù 

 

OVO: 

TV-9-1-01, TV-9-1-02, 

TV-9-1-03, TV-9-1-04, 

TV-9-1-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

TV-9-2-01, TV-9-2-02, 

TV-9-3-01, TV-9-3-02, 

TV-9-3-03, TV-9-3-04, 

TV-9-3-05, TV-9-3-06, 

TV-9-3-07  

  

  

  

  

 

 

 

OSV- Rozvoj 

schopností poznávání, 
OSV - Seberegulace a 

sebeorganizace,        

OSV - Sebepoznání a 
sebepojetí,               
OSV- Mezilidské 
vztahy,                     

OSV - Komunikace 

OSV - Kooperace a 

kompetice 
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PØEDMÌT: T�LESNÁ VÝCHOVA   ROÈNÍK: 7. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

�ák: 
· sna�í se o spolupráci vedoucí k úspìchu celého 

dru�stva 

· podílí se na úpravì jednotlivých sportovi�� 

· osvojuje si praktické jednání a rozhodování i ve 

vypjatých situacích/úraz,nevhodné klimatické nebo 
ekologické podmínky/ 

· smìøuje k uplatòování práv a povinností cvièence i 
diváka 

· sleduje výkony svých spolu�ákù a spolupodílí se na 
jejich hodnocení 

· s pomocí svých spolu�ákù a vyuèujícího se pokusí 
zorganizovat atletický závod na úrovni roèníku 

· mìøí a zapisuje výkony spolu�ákù a navrhne 
pøehlednou tabulku výsledkù (rekordù) 

 

· sna�í se o fair play jednání pøi kolektivních hrách, má 
radost ze hry, ne z prohry jiného 

· osvojuje si rùzné sociální role ve skupinì (kapitán, 
útoèník, obránce, rozhodèí, divák) 

· rozvíjí a osvojuje si základní pohybové dovednosti, 
tvoøivì je aplikuje ve høe 

· uvìdomuje si význam sport.kolektivních her pro 
navazování a upevòování mezilidských vztahù 

· osvojuje si základní pravidla hry, postavení hráèù ve 
høe, herní dovednosti  

· respektuje a dodr�uje dohodnutá pravidla hry, 
spolupracuje pøi høe se spoluhráèi 

· uplatòuje ve høe své schopnosti, dovednosti, práva i 
povinnosti 

pokusí se zorganizovat jednoduchý sportovní turnaj tøíd na 
úrovni �koly (napø.florbal, fotbal, basketbal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportovní hry 

- rozvoj a zdokonalování herních èinností jednotlivce 
pøi kolektivních hrách, postavení hráèù ve høe 

- Herní kombinace 

- Herní systémy, nácvik a zdokonalování útoku a 
obrany pøi høe 

- Nácvik , procvièování a zdokonalování základních 
dovedností a obratností s míèem  

· Pøihrávky jednoruè 

· Pøihrávky obouruè , pøihrávky obouruè 
trèením 

· Pøihrávky o zem 

· Nácvik driblinku 

· Nácvik støelby na ko� 

· Nácvik a prùprava volejbalových 
pøihrávek 

- Upevòování základních pravidel vybraných 
kolektivních her 

· Vybíje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

TV-9-1-01, TV-9-1-02, 

TV-9-3-02, TV-9-3-04, 

TV-9-3-05, TV-9-3-06, 

TV-9-3-07 
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Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

 

 

 

· Pøehazovaná, volejbal 
· Basketbal 

· Florbal 

· Kopaná (pøedev�ím chlapci) 
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PØEDMÌT: T�LESNÁ VÝCHOVA   ROÈNÍK: 7. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

�ák: 
· uvìdomuje si význam gymnastiky pro správné dr�ení 

tìla 

· rozvíjí a osvojuje si základní pohybové dovednosti 
· zvládá pojmenovat základní gymnastické náøadí a 

pomùcky 

· osvojuje si základní gymnastické pojmy a schopnost 
podat záchranu a dopomoc pøi cvièení 

· provede stoj na rukou, kotoul vpøed, prosté skoky 
sno�mo z trampolíny, rozno�ku pøes náøadí 
odpovídající vý�ky, základní cvièební prvky na 
kladinì 

· pøedvede jednoduchou gymnastickou sestavu na 
kladinì (pouze dívky) 

 

 

 

 

Gymnastika 

- Cvièení  na náøadí � nácvik a postupné 
zdokonalování a rozvoj jednotlivých cvièebních 
prvkù 

· Cvièení na lavièkách 

· Cviky na �ebøinách 

· Nácvik �plhu na vybraných typech 
�plhadel (tyè, lano) 

· Cvièení na �ínìnkách 

· Cvièení na kruhách 

· Cviky na malé trampolínì, prosté skoky 
sno�mo z trampolíny 

- Akrobacie 

Kotouly� prùpravná cvièení pro nácvik kotoulù , 
zdokonalování techniky 

· Kolíbka 

· Kolíbka do døepu z vy��í podlo�ky na ni��í 
· Nácvik kotoulu na naklonìné plo�e 

· Dopomoc pøi kotoulu vpøed 

         Stoj na rukou � prùpravná cvièení 
· Zaøazení cvikù na zpevnìní tìla 

· Nácvik vzporu le�mo a dopomoc do 
stoje na rukou 

· Nácvik stoje na rukou u opory 

- Pøeskoky � prùpravná cvièení na pøeskoky 

· Bì�ecká abeceda 

· Nácvik odrazu jednono� 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

TV-9-1-02, TV-9-2-01, 

TV-9-3-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

TV-9-1-01, TV-9-1-02, 

TV-9-2-01 
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· Nácvik odrazu obouno� (sno�mo) 
· Nácvik odrazu z odrazového mùstku 

· Nácvik a prùprava odrazù sno�mo 
z rozbìhu 

· Nácvik výskoku z mùstku na vy��í 
podlo�ku 

· Nácvik odrazu z mùstku do vzporu 
døepmo na bednì na �íø 

· Nácvik opakovaných odrazù ve vzporu 
stojmo s rozno�ením 

· Nácvik, procvièování a zdokonalování 
pøeskokù ( rozno�ky a skrèky) pøes 
kozu odpovídající vý�ky 

 

- Kladina 

- nácvik základních cvièebních prvkù na kladinì 

- Cvièení rovnová�ných cvikù na podlaze 

-  Prùprava  základních dovedností na èáøe a na 
lavièce  

- Prùprava variant chùze na kladinì 

- Nácvik váhy pøedklonmo 

- Nácvik stoje na jedné noze s pohyby pa�í 
 

- Hrazda � prùpravná cvièení na hrazdì 

 

· Procvièování  vzporu na hrazdì z náskoku 

· Náskok do vzporu a se�in z hrazdy 

· Procvièování pøe�vihu skrèmo pod 
hrazdou tam i zpìt 

· Vzepøení závìsem v podkolení 
· Nácvik pøe�vihù pøes hrazdu úno�mo 
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Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

· klade dùraz na správný zpùsob dr�ení tìla 

· zvládá základní techniku speciálních cvièení 
· koriguje techniku cvièení podle pokynù uèitele 

· sám upozorní na èinnosti (na prostøedí), které jsou 
v rozporu s jeho oslabením a aktivnì se jim vyhýbá 

· samostatnì zaøazuje do svého pohybového re�imu 
speciální vyrovnávací cvièení související s vlastním 
oslabením,usiluje o jejich optimální provedení 
 

 

· zaøazuje bruslení mezi vhodné pohybové i 
spoleèenské aktivity 

· uvìdomuje si zdravotní a kondièní význam pohybu 
na bruslích 

· ví, jak brusle o�etøovat 
· zná zásady bezpeèné jízdy na bruslích a øídí se jimi 
· samostatnì se pøipraví na èinnost na ledì (obleèení, 

obutí) 
· uká�e jednoduché prvky pøi jízdì 

· zvládá jízdu vpøed a schopnost reagovat na pohyb 
jiného bruslaøe zpomalením, zastavením nebo 
zmìnou smìru jízdy 

 

· aktivnì organizuje svùj pohybový re�im 

· usiluje o zlep�ení své tìlesné zdatnosti 
· pøedvídá mo�ná nebezpeèí úrazu 

· v návaznosti na jiné pøedmìty provede základní 
o�etøení bì�ných úrazù v improvizovaných 
podmínkách 

· podle svých mo�ností zvládá osvojované pohybové 
dovednosti a aplikuje je pøi høe a rekreaèních 
èinnostech 

· sna�í se oznaèit pøíèiny nedostatkù provedení 
osvojované èinnosti 

Zdravotní t$lesná výchova 

V hodinách tìlesné výchovy jsou vyu�ívány prvky ZdTV. 
 

Vìdomá kontrola cvièení, relaxaèní a dechová cvièení. 
Správné dr�ení hlavy, pletence ramenního a pánve. 
Posilování zádových svalù. Protahování svalù. Zvy�ování 
kloubní pohyblivosti a rozsahu pohybu. Rozvoj hlavních a 
pomocných dýchacích svalù. 
 

 

Roz�i�ující u!ivo: 
 

Bruslení 
- Osvojování a rozvoj základù jízdy na bruslích 

- Procvièování a nácvik zpùsobu zastavení a 
zpomalení jízdy 

- Nácvik a procvièování bezpeèné jízdy na 
bruslích 

- Nácvik jízdy do kruhu, pøekládání vpravo a 
vlevo 

 

 

 

 

Sportovní pobyt zaøazen do základního vzdìlávání v 7. 

roèníku formou vícedenního kurzu. Podle aktuálních 
podmínek a mo�ností �koly, zájmu �ákù a rodièù bude 
pobyt zamìøen více na turistiku, ly�ování, adrenalinové 
sporty a stmelování tøídního kolektivu �ákù. 
 

 

OVO: 

TV-9-1-01, TV-9-1-02, 

TV-9-1-04, TV-9-2-02  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TV-9-1-01, TV-9-1-02, 

TV-9-1-05, TV-9-2-01 

TV-9-2-02 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

TV-9-1-01, TV-9-1-02, 

TV-9-1-04, TV-9-2-02  

TV-9-1-05, TV-9-2-1 
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�ák: 
· zmìøí si srdeèní frekvenci a vyu�ívá tento údaj pro 

úpravu své pohybové zátì�e 

· samostatnì si organizuje svùj pohybový re�im 

· pravidelnì zaøazuje sport nebo jinou pohybovou 
aktivitu mezi své volnoèasové aktivity 

· zvládá rùzné sociální role v osvojovaných èinnostech 

· zvládá praktické jednání a rozhodování i ve 
vypjatých situacích (úraz, nevhodné klimatické a 
ekologické podmínky) 

· zvládá vhodnou pøípravu pro rùznou pohybovou 
èinnost 

· zná rùzné zpùsoby relaxace a regenerace 

· u�ívá pohybové aktivity pro svou tìlesnou a du�evní 
relaxaci a uspokojení 

· peèuje o svou tìlesnou zdatnost a zdraví 
· omezuje své negativní návyky a projevy 

· dodr�uje a respektuje zásady hygieny a bezpeèného 
chování 

· zvládá záchranu a dopomoc pøi osvojovaných 
èinnostech 

 

 

· chápe význam atletiky jako vhodné prùpravy pro jiné 
sporty 

· nacvièuje vytrvalostní bìh 

· vyu�ívá výhod koordinace dolních a horních konèetin 
pøi bìhu 

· usiluje o zlep�ení svého výkonu a o optimální rozvoj 
pohybových schopností (síly, obratnosti, rychlosti) 

· Pøipraví organismus na zátì� odpovídající danému 
pohybu 

$lov%k a sport,!lov%k a zdraví 
- Význam pohybu pro zdraví èlovìka.Zdravý �ivotní 

styl.Základní pojmy spojené s jednotlivými druhy 
cvièení. 

- Základní význam jednotlivých druhù cvièení a 
jejich pou�ití v denním re�imu. 

- Hygiena a bezpeènost pøi TV. 
- Význam rùzných rolí ve sportu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atletika 

- Osvojování a zdokonalování základních technik 
atletických disciplín 

- Nácvik startù (nízký a vysoký start) 
- Základní povely pøi startu 

- Rychlý bìh � sprint, klus 

- vytrvalý bìh na dráze a v terénu, 
- skok do dálky, skok z místa- zdokonalování 

techniky 

- hod míèkem �zdokonalování techniky 

- �tafeta � procvièování a zdokonalování �tafetového 
bìhu a pøedávání �tafetového kolíku 

- úprava sportovi�tì 

- mìøení a zápis výkonu svých spolu�ákù 

 

OVO: 

TV-9-1-01, TV-9-1-02, 

TV-9-1-03, TV-9-1-04, 

TV-9-1-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

TV-9-1-03, TV-9-2-01, 

TV-9-2-02, TV-9-3-01, 

TV-9-3-02, TV-9-3-05, 

TV-9-3-06, TV-9-3-07 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV- Rozvoj 

schopností poznávání, 
OSV - Seberegulace a 

sebeorganizace,        

OSV - Sebepoznání a 
sebepojetí,               
OSV- Mezilidské 
vztahy,                     

OSV - Komunikace 

OSV - Kooperace a 

kompetice 
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· pou�ívá vhodná vyrovnávací a kompenzaèní  cvièení 
· rozvíjí své pohybové pøedpoklady a dovednosti 

· zná  a u�ívá základní sportovní povely 

· u�ívá osvojovaná gesta a názvosloví 
· zhodnotí provedení dané pohybové aktivity, pokusí 

se oznaèit  nedostatky  a rezervy 

· zvládá základní techniky osvojovaných atletických 
disciplín 

· umí zorganizovat jednoduchý atletický závod na 
úrovní �koly 

· zmìøí a zapí�e jednotlivé výkony a vyhodnotí 
namìøená data 

· samostatnì vyhodnotí namìøené údaje a zpracuje 
pøehlednou tabulku výsledkù 

 

· chápe význam pohybových her pro navazování a 
upevòování mezilidských vztahù 

· u�ívá osvojovaná gesta a názvosloví na úrovni 
cvièence 

· rozumí pravidlùm nìkolika sportovních her (min.2), 
respektuje je 

· dovede je zorganizovat a samostatnì øídit 
· sna�í se o fair play jednání pøi høe, má radost ze hry, 

ne z prohry jiného 

· respektuje opaèné pohlaví pøi høe 

· volí a navrhuje vhodnou taktiku hry 

· pøizpùsobuje svoji pohybovou aktivitu dané skladbì 
hráèù a dohodnuté taktice celého dru�stva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportovní hry 

- rozvoj a zdokonalování herních èinností jednotlivce 
pøi kolektivních hrách, postavení hráèù ve høe 

- Herní kombinace 

- Herní systémy, nácvik a zdokonalování útoku a 
obrany pøi høe 

- Nácvik , procvièování a zdokonalování základních 
dovedností a obratností s míèem  

· Pøihrávky jednoruè 

· Pøihrávky obouruè , pøihrávky obouruè 
trèením 

· Pøihrávky o zem 

· Nácvik driblinku 

· Nácvik støelby na ko� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

TV-9-3-01, TV-9-3-02, 

TV-9-3-03, TV-9-3-04, 

TV-9-3-05, TV-9-3-06, 

TV-9-3-07 
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· komunikuje se spoluhráèi i protihráèi 
uvìdomuje si,respektuje a uplatòuje svá práva a 
povinnosti pøi sportovních hrách 

· sleduje, porovnává a hodnotí výkony své i ostatních 
spoluhráèù 

· sestavuje pøehledné tabulky výsledkù jednotlivých 
utkání 

· zorganizuje jednoduchý turnaj na úrovni �koly 
(fotbal, volejbal nebo basketbal) 

· zná základní zásady bezpeènosti pøi pohybových 
hrách v rùzném prostøedí 
 

· uvìdomuje si význam gymnastiky pro zlep�ení své 
fyzické kondice 

· zvládá bezpeènì záchranu a dopomoc pøi 
osvojovaných cvicích 

· pou�ívá aktivnì osvojované pojmy 

· provede (podle individuálních schopností cvièence) 
stoj na rukou, pøemet stranou, rozno�ku pøes náøadí, 
výmyk, kotoul vpøed a vzad, prosté skoky sno�mo 
z trampolíny, dívky �základní cvièební prvky na 
kladinì 

· pøipraví si z osvojených cvikù krátkou gymnastickou 
sestavu a zacvièí ji 

· zvládá základní aerobní cvièení s hudbou (dívky) 
· dovede vyu�ívat gymnastické cviky pro rozvoj 

zdatnosti a pro správné dr�ení tìla 

 

 

 

· Nácvik a prùprava volejbalových 
pøihrávek 

- Upevòování základních pravidel vybraných 
kolektivních her 

· Vybíjená 

· Pøehazovaná, volejbal 
· Basketbal 

· Florbal 

· Kopaná (pøedev�ím chlapci) 
 

 

 

Gymnastika 

- Cvièení  na náøadí � nácvik a postupné 
zdokonalování a rozvoj jednotlivých cvièebních 
prvkù 

· Cvièení na lavièkách 

· Cviky na �ebøinách 

· Nácvik �plhu na vybraných typech 
�plhadel (tyè, lano) 

· Cvièení na �ínìnkách 

· Cvièení na kruhách 

· Cviky na malé trampolínì, prosté skoky 
sno�mo z trampolíny 

- Akrobacie 

Kotouly � prùpravná cvièení pro nácvik kotoulù, 
zdokonalování techniky 

· Kolíbka 

· Kolíbka do døepu z vy��í podlo�ky na ni��í 
· Nácvik kotoulu na naklonìné plo�e 

· Dopomoc pøi kotoulu vpøed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

TV-9-1-01, TV-9-1-02, 

TV-9-1-05 

TV-9-3-05, TV-9-3-06, 

TV-9-3-07 
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         Stoj na rukou � prùpravná cvièení 
· Zaøazení cvikù na zpevnìní tìla 

· Nácvik vzporu le�mo a dopomoc do 
stoje na rukou 

· Nácvik stoje na rukou u opory 

- Pøeskoky � prùpravná cvièení na pøeskoky 

· Bì�ecká abeceda 

· Nácvik odrazu jednono� 

· Nácvik odrazu obouno� (sno�mo) 
· Nácvik odrazu z odrazového mùstku 

· Nácvik a prùprava odrazù sno�mo 
z rozbìhu 

· Nácvik výskoku z mùstku na vy��í 
podlo�ku 

· Nácvik odrazu z mùstku do vzporu 
døepmo na bednì na �íø 

· Nácvik opakovaných odrazù ve vzporu 
stojmo s rozno�ením 

· Procvièování a zdokonalování pøeskokù 
( rozno�ky a skrèky) pøes kozu 
odpovídající vý�ky 

 

- Kladina 

- nácvik základních cvièebních prvkù na kladinì 

- Nácvik poskokù na kladinì 

- Rozvoj a zdokonalení  základních dovedností na 
èáøe , na lavièce i na kladinì 

- Prùprava variant chùze na kladinì 

- Zdokonalování a procvièování  váhy pøedklonmo 

- procvièování stoje na jedné noze s pohyby pa�í 
- Skoky na kladinì s výmìnou nohou 
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�ák: 
· klade dùraz na správný zpùsob dr�ení tìla 

· zvládá základní techniku speciálních cvièení 
· koriguje techniku cvièení podle pokynù uèitele 

· sám upozorní na èinnosti (na prostøedí), které jsou 
v rozporu s jeho oslabením a aktivnì se jim vyhýbá 

samostatnì zaøazuje do svého pohybového re�imu 
speciální vyrovnávací cvièení související s vlastním 
oslabením,usiluje o jejich optimální provedení 
 

 

 

- Hrazda � prùpravná cvièení na hrazdì 

 

· Rozvoj, upevòování a procvièování 
získaných dovedností z minulého roèníku 

· Náskok do vzporu a se�in z hrazdy 

· Procvièování pøe�vihu skrèmo pod 
hrazdou tam i zpìt 

· Vzepøení závìsem v podkolení 
· Nácvik pøe�vihù pøes hrazdu úno�mo 

· Prùpravná cvièení pro nácvik výmyku 
(vyu�ití naklonìné plochy a zvý�ené 
podlo�ky) 

 

 

 

 

Zdravotní t$lesná výchova 

V hodinách tìlesné výchovy jsou vyu�ívány prvky ZdTV. 
 

Vìdomá kontrola cvièení, relaxaèní a dechová cvièení. 
Správné dr�ení hlavy, pletence ramenního a pánve. 
Posilování zádových svalù. Protahování svalù. Zvy�ování 
kloubní pohyblivosti a rozsahu pohybu. Rozvoj hlavních a 
pomocných dýchacích svalù. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

TV-9-1-01, TV-9-1-02, 

TV-9-1-05, TV-9-2-01 
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· klade dùraz na správný zpùsob dr�ení tìla 

· zvládá základní techniku speciálních cvièení 
· koriguje techniku cvièení podle pokynù uèitele 

· sám upozorní na èinnosti (na prostøedí), které jsou 
v rozporu s jeho oslabením a aktivnì se jim vyhýbá 

samostatnì zaøazuje do svého pohybového re�imu 
speciální vyrovnávací cvièení související s vlastním 
oslabením,usiluje o jejich optimální provedení 
 

�ák: 
 

· zaøazuje bruslení mezi vhodné pohybové i 
spoleèenské aktivity 

· uvìdomuje si zdravotní a kondièní význam pohybu 
na bruslích 

· ví, jak brusle o�etøovat 
· zná zásady bezpeèné jízdy na bruslích a øídí se jimi 
· samostatnì se pøipraví na èinnost na ledì (obleèení, 

obutí) 
· uká�e jednoduché prvky pøi jízdì 

· zvládá jízdu vpøed a schopnost reagovat na pohyb 
jiného bruslaøe zpomalením, zastavením nebo 
zmìnou smìru jízdy 

 

Roz�i"ující u!ivo: 
Bruslení 
Platí v pøípadì, �e bude v zimní sezónì otevøen pro 
veøejnost zimní stadion ve Svitavách. 

-  Osvojování a rozvoj základù jízdy na bruslích 

- Procvièování zpùsobu zastavení a zpomalení 
jízdy 

- Zdokonalování  a procvièování bezpeèné jízdy 
na bruslích 

- Procvièování  jízdy do kruhu, pøekládání vpravo 
a vlevo 

 

Sportovní pobyt zaøazen do základního vzdìlávání v 7. 

roèníku formou vícedenního kurzu. Podle aktuálních 

podmínek a mo�ností �koly, zájmu �ákù a rodièù bude 
pobyt zamìøen více na turistiku, ly�ování, adrenalinové 
sporty a stmelování tøídního kolektivu �ákù. V pøípadì 
nenaplnìní kapacity kurzu, bude úèast nabídnuta �ákùm 
8.roèníku. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 
TV-9-1-01, TV-9-1-02, 

TV-9-1-05, TV-9-2-01 

TV-9-2-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

TV-9-1-01, TV-9-1-02, 

TV-9-1-04, TV-9-2-02  

TV-9-1-05, TV-9-2-1 

 

 

 

 



�VP ZV � KRUH, verze 2018 

 

438 

 

 

PØEDMÌT: T�LESNÁ VÝCHOVA   ROÈNÍK: 9. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

�ák 

· zmìøí si samostatnì srdeèní frekvenci a vyu�ívá tento 
údaj pro úpravu své pohybové zátì�e 

· samostatnì si organizuje svùj pohybový re�im 

· pravidelnì zaøazuje sport nebo jinou pohybovou 
aktivitu mezi své volnoèasové aktivity 

· zvládá rùzné sociální role v osvojovaných èinnostech 

· zvládá praktické jednání a rozhodování i ve 
vypjatých situacích (úraz, nevhodné klimatické a 
ekologické podmínky) 

· rozumí rozdílùm mezi pohybovou èinností rùzných 
skupin lidí,respektuje individuální mo�nosti a 
schopnosti  

· zvládá vhodnou pøípravu pro rùznou pohybovou 
èinnost 

· zná rùzné zpùsoby relaxace a regenerace 

· u�ívá pohybové aktivity pro svou tìlesnou a du�evní 
relaxaci a uspokojení 

· peèuje o svou tìlesnou zdatnost a zdraví 
· omezuje své negativní návyky a projevy 

· dodr�uje a respektuje zásady hygieny a bezpeèného 
chování 

· zvládá záchranu a dopomoc pøi osvojovaných 
èinnostech 

 

 

· chápe význam atletiky jako vhodné prùpravy pro jiné 
sporty 

· nacvièuje vytrvalostní bìh 

· vyu�ívá výhod koordinace dolních a horních konèetin 
pøi bìhu 

 

$lov%k a sport,!lov%k a zdraví 
- Význam pohybu pro zdraví èlovìka.Zdravý 

�ivotní styl.Základní pojmy spojené 
s jednotlivými druhy cvièení. 

- Základní význam jednotlivých druhù cvièení a 
jejich pou�ití v denním re�imu. 

- Hygiena a bezpeènost pøi TV. 
- Význam rùzných rolí ve sportu. 

 

 

Atletika 

- Osvojování a zdokonalování základních technik 
atletických disciplín 

- Nácvik startù (nízký a vysoký start) 
- Základní povely pøi startu 

- Rychlý bìh � sprint, klus 

- vytrvalý bìh na dráze a v terénu, 
- skok do dálky �zdokonalování techniky , skok 

z místa 
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PØEDMÌT: T�LESNÁ VÝCHOVA   ROÈNÍK: 9. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

�ák: 
· usiluje o zlep�ení svého výkonu a o optimální rozvoj 

pohybových schopností (síly, obratnosti, rychlosti) 
· pøipraví organismus na zátì� odpovídající danému 

pohybu 

· pou�ívá vhodná vyrovnávací a kompenzaèní  cvièení 
· rozvíjí své pohybové pøedpoklady a dovednosti 
· zná  a u�ívá základní sportovní povely 

· u�ívá osvojovaná gesta a názvosloví 
·  zhodnotí provedení dané pohybové aktivity,pokusí 

se oznaèit  nedostatky  a rezervy 

· zvládá základní techniky osvojovaných atletických 
disciplín 

· umí zorganizovat jednoduchý atletický závod na 
úrovní �koly 

· zmìøí a zapí�e jednotlivé výkony a vyhodnotí 
namìøená data 

· samostatnì vyhodnotí namìøené údaje a zpracuje 
pøehlednou tabulku výsledkù 

 

 

 

· chápe význam pohybových her pro navazování a 
upevòování mezilidských vztahù 

· u�ívá osvojovaná gesta a názvosloví na úrovni 
cvièence 

· rozumí pravidlùm nìkolika sportovních her (min.2), 

respektuje je 

· dovede je zorganizovat a samostatnì øídit 
· sna�í se o fair play jednání pøi høe, má radost ze hry, 

ne z prohry jiného 

 

- hod míèkem � zdokonalování techniky 

- �tafeta � procvièování a zdokonalování �tafetového 
bìhu a pøedávání �tafetového kolíku 

- úprava sportovi�tì 

- mìøení a zápis výkonu svých spolu�ákù 

- nácvik techniky vrhu koulí 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportovní hry 

- rozvoj a zdokonalování herních èinností jednotlivce 
pøi kolektivních hrách, postavení hráèù ve høe 

- Herní kombinace 

- Herní systémy, nácvik a zdokonalování útoku a 
obrany pøi høe 

- Nácvik , procvièování a zdokonalování základních 
dovedností a obratností s míèem  

· Pøihrávky jednoruè 

· Pøihrávky obouruè , pøihrávky obouruè 
trèením 

· Pøihrávky o zem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

TV-9-3-01, TV-9-3-02, 

TV-9-3-03, TV-9-3-04, 

TV-9-3-05, TV-9-3-06, 

TV-9-3-07 
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PØEDMÌT: T�LESNÁ VÝCHOVA   ROÈNÍK: 9. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

· respektuje opaèné pohlaví pøi høe 

volí a navrhuje vhodnou taktiku hry 

· Nácvik driblinku 

· Nácvik støelby na ko� 

· Nácvik a prùprava volejbalových 
pøihrávek 

- Upevòování základních pravidel vybraných 
kolektivních her 

· (Vybíjená)  
· Pøehazovaná, volejbal 
· Basketbal 

· Florbal 

· Kopaná (pøedev�ím chlapci) 
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PØEDMÌT: T�LESNÁ VÝCHOVA   ROÈNÍK: 9. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

�ák: 
· pøizpùsobuje svoji pohybovou aktivitu dané skladbì 

hráèù a dohodnuté taktice celého dru�stva 

· komunikuje se spoluhráèi i protihráèi 
· uvìdomuje si,respektuje a uplatòuje svá práva a 

povinnosti pøi sportovních hrách 

· sleduje, porovnává a hodnotí výkony své i ostatních 
spoluhráèù 

· sestavuje pøehledné tabulky výsledkù jednotlivých 
utkání 

· zorganizuje jednoduchý turnaj na úrovni �koly 
(fotbal, volejbal nebo basketbal) 

· zná základní zásady bezpeènosti pøi pohybových 
hrách v rùzném prostøedí 

 

 

· uvìdomuje si význam gymnastiky pro zlep�ení své 
fyzické kondice 

· zvládá bezpeènì záchranu a dopomoc pøi 
osvojovaných cvicích 

· pou�ívá aktivnì osvojované pojmy 

· provede (podle individuálních schopností cvièence) 
stoj na rukou, pøemet stranou, rozno�ku pøes náøadí, 
výmyk, kotoul vpøed a vzad, prosté skoky sno�mo 
z trampolíny, dívky �základní cvièební prvky na 
kladinì 

· pøipraví si z osvojených cvikù krátkou gymnastickou 
sestavu a zacvièí ji 

· zvládá základní aerobní cvièení s hudbou (dívky) 
· dovede vyu�ívat gymnastické cviky pro rozvoj 

zdatnosti a pro správné dr�ení tìla 

·  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gymnastika 

- Cvièení  na náøadí �  postupné zdokonalování a 
rozvoj jednotlivých cvièebních prvkù 

· Cvièení na lavièkách 

· Cviky na �ebøinách 

Zdokonalování techniky �plhu na 

· vybraných typech �plhadel (tyè, lano) 
· Cvièení na �ínìnkách 

· Cvièení na kruhách 

· Cviky na malé trampolínì, prosté skoky 
sno�mo z trampolíny 

- Akrobacie 

Kotouly � prùpravná cvièení pro nácvik kotoulù , 
zdokonalování techniky 

· Kolíbka 

· Kolíbka do døepu z vy��í podlo�ky na ni��í 
· Nácvik kotoulu na naklonìné plo�e 

· Dopomoc pøi kotoulu vpøed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

TV-9-1-01, TV-9-1-02, 

TV-9-3-01, TV-9-3-04, 

TV-9-2-01, TV-9-2-02 
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Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

  

Stoj na rukou � prùpravná cvièení 
· Zaøazení cvikù na zpevnìní tìla 

· Nácvik vzporu le�mo a dopomoc do 
stoje na rukou 

· Nácvik stoje na rukou u opory 

- Pøeskoky � prùpravná cvièení na pøeskoky 

· Bì�ecká abeceda 

· Nácvik odrazu jednono� 

· Nácvik odrazu obouno� (sno�mo) 
· Nácvik odrazu z odrazového mùstku 

· Nácvik a prùprava odrazù sno�mo 
z rozbìhu 

· Nácvik výskoku z mùstku na vy��í 
podlo�ku 

· Nácvik odrazu z mùstku do vzporu 
døepmo na bednì na �íø 

· Nácvik opakovaných odrazù ve vzporu 
stojmo s rozno�ením 

·  Procvièování a zdokonalování pøeskokù 
( rozno�ky a skrèky) pøes kozu 
odpovídající vý�ky 

 

- Kladina 

- nácvik základních cvièebních prvkù na kladinì 

- Nácvik poskokù na kladinì 

- Nácvik obratù na kladinì 

- Nácvik skoku z místa odrazem jednono� (èertík) 
- Prùprava variant chùze na kladinì 

- Zdokonalování a procvièování  váhy pøedklonmo 

- procvièování stoje na jedné noze s pohyby pa�í 
- Skoky na kladinì s výmìnou nohou 

 

- Hrazda � prùpravná cvièení na hrazdì 
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Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

 · Rozvoj, upevòování a procvièování 
získaných dovedností z minulého roèníku 

· Náskok do vzporu a se�in z hrazdy 

· Procvièování pøe�vihu skrèmo pod 
hrazdou tam i zpìt 

· Vzepøení závìsem v podkolení 
· Nácvik pøe�vihù pøes hrazdu úno�mo 

· Prùpravná cvièení pro nácvik výmyku 
(vyu�ití naklonìné plochy a zvý�ené 
podlo�ky) 

· Zdokonalování techniky výmyku, 
dopomoc pøi výmyku 
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PØEDMÌT: T�LESNÁ VÝCHOVA   ROÈNÍK: 9. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

�ák: 
· zaøazuje bruslení mezi vhodné pohybové i 

spoleèenské aktivity 

· uvìdomuje si zdravotní a kondièní význam pohybu 
na bruslích 

· ví, jak brusle o�etøovat 
· zná zásady bezpeèné jízdy na bruslích a øídí se jimi 
· samostatnì se pøipraví na èinnost na ledì (obleèení, 

obutí) 
· uká�e jednoduché prvky pøi jízdì 

· zvládá jízdu vpøed a schopnost reagovat na pohyb 
jiného bruslaøe zpomalením, zastavením nebo 
zmìnou smìru jízdy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· klade dùraz na správný zpùsob dr�ení tìla 

· zvládá základní techniku speciálních cvièení 
· koriguje techniku cvièení podle pokynù  uèitele 

· sám upozorní na èinnosti (na prostøedí), které jsou 
v rozporu s jeho oslabením a aktivnì se jim vyhýbá 

· samostatnì zaøazuje do svého pohybového re�imu 
speciální vyrovnávací cvièení související s vlastním 
oslabením, usiluje o jejich optimální provedení 

Roz�i"ující u!ivo 

 

Bruslení 
Platí v pøípadì, �e bude v zimní sezónì otevøen pro 
veøejnost zimní stadion ve Svitavách. 
 

- Osvojování a rozvoj základù jízdy na bruslích 

- Procvièování zpùsobu zastavení a zpomalení 
jízdy 

- Zdokonalování  a procvièování bezpeèné jízdy 
na bruslích 

- Procvièování  jízdy do kruhu, pøekládání vpravo 
a vlevo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdravotní t�lesná výchova 

V hodinách tìlesné výchovy jsou vyu�ívány prvky ZdTV. 

 

Vìdomá kontrola cvièení, relaxaèní a dechová cvièení. 
Správné dr�ení hlavy, pletence ramenního a pánve. 
Posilování zádových svalù. Protahování svalù. Zvy�ování 
kloubní pohyblivosti a rozsahu pohybu. Rozvoj hlavních a 
pomocných dýchacích svalù. 
 

 

 

 

 

OVO: 
TV-9-1-01, TV-9-1-02, 

TV-9-1-05, TV-9-2-01 

TV-9-2-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

TV-9-1-01, TV-9-1-02, 

TV-9-1-04, TV-9-2-02 

 

 

 

 



�VP ZV � KRUH, verze 2018 

__________________________________________________________________________________________ 

445 

  Vzd�lávací oblast: �lov�k a sv�t práce 
  Vzd�lávací obor: �lov�k a sv�t práce 

5.2.19.1  Charakteristika vyu�ovacího p�edm�tu 

5.2.19.1.1  Obsahové, �asové a organiza�ní vymezení 

     Vyu�ovací p�edm�t pracovní výchova se zam��uje na zvládnutí základních pracovních 
dovedností v ka�dodenním �ivot�. Je t�sn� svázán s praxí a významn� se podílí na vytvá�ení 
�ivotní a profesní orientace �ák�. Je ur�en pro v�echny �áky bez rozdílu.  

     Výuka p�edm�tu pracovní výchova probíhá 1 hodinu týdn� v 6. ro�níku, dále hodinu týdn�
v 1. pololetí 8. ro�níku a ve 2. pololetí 9. ro�níku. Provádí se p�evá�n� v prostorách �koly (v 
u�ebnách a v dílnách) a v areálu �koly, v 8. a 9. ro�níku samostatn� pro chlapce a d�v�ata.  

Obsahuje tyto tematické okruhy: Práce s technickými materiály, Design a konstruování, 

P�íprava pokrm�. Nedílnou sou�ástí výuky jsou praktické ukázky a exkurze do vybraných 
výrobních provoz�. Tematické okruhy, obsahov� shodné pro chlapce a dívky v  8. a 9. 
ro�níku se li�í p�edev�ím rozdílnou volbou pou�itých (opracovávaných) materiál� a 
technologií. 

Tematický okruh � P�íprava pokrm� � je za�azen do 8. ro�níku v 1. pololetí a v 9. ro�níku 
ve 2. pololetí. Jeho hlavním cílem je nau�it �áky p�íprav� jednoduchých pokrm�, zásadám 
stolování a zdravé vý�ivy, dodr�ování bezpe�nosti práce p�i va�ení a zásady poskytnutí první 
pomoci p�i t�chto �innostech a je ur�en pro chlapce i d�v�ata. 

Jednotlivé tematické okruhy maximáln� p�ibli�ujeme i �ivotu a pot�ebám �koly. Praktické 
práce s jednotlivými materiály a jednoduchými nástroji provádíme nejen v dílnách p�i �e�ení 
praktických úloh, ale také podle pot�eby na za�ízeních a vybavení �koly, na p�ilehlých 
prostorech.  
     V rámci jednotlivých ro�ník� se �áci u�í p�i d�sledném dodr�ování bezpe�nosti, 
ekologických zásad a hygieny práce provád�t jednoduché pracovní operace a vytvá�í si 
pozitivní vztah k práci. U�í se pracovat s r�znými materiály a s vyu�itím základního ná�adí 
pracovat dle návod� a schémat. 

      Obsahem p�edm�tu je i zvládnutí b��ného provozu domácnosti, a� po stránce technické, 
tak provozní a finan�ní. 

Do vyu�ovacího p�edm�tu pracovní výchova jsou za�azena pr��ezová témata: 
Enviromentální výchova (údr�ba zelen�) a Výchova demokratického ob�ana (aktivity v M�). 

5.2.19.1.2  Výchovné a vzd�lávací strategie 

Kompetence sociální a personální 

U�itel 

• umo�ní pracovat �ák�m individuáln� i ve skupinách

5.2.19   Pracovní výchova 
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• vytvo�í podmínky pro st�ídání rolí ve skupinách 
• vytvá�í podmínky ke spolupráci ve skupin�
• bude jasn� formulovat zadaný úkol 
• p�átelským (otev�eným) p�ístupem povzbuzuje i mén� aktivní �áky 
• p�átelským zp�sobem povede �áky ke kladnému sebehodnocení a ocen�ní jejich práce 

Kompetence pracovní 

U�itel 

• seznámí �áky s r�znými pracovními postupy a nástroji 
• umo�ní �ák�m seznámit se s r�znými typy materiál� p�i praktické práci s t�mito 

materiály, p�i opravách a údr�b�
• vysv�tlí �ák�m zp�sob zna�ení vyu�ívaných pom�cek a spot�ebního materiálu  
• podporuje �innostní u�ení  
• podn�cuje �áky k hledání alternativních �e�ení 
• vede �áky k ochran� zdraví i p�i jakékoliv �innosti 
• vede �áky k zodpov�dnosti za svá rozhodnutí, navozujeme takové situace, které 

nutí �áka se rozhodovat 
• v rámci bezpe�nosti nechá �áky jít zvolenou cestou, do které pokud mo�no 

nezasahujeme, aby �ák za�il úsp�ch i neúsp�ch plynoucí z jeho rozhodnutí 
• klade d�raz na kvalitní práci, nikoli na její kvantitu 
• vysv�tlí �ák�m smysl a cíl jejich práce  
• dává �ák�m prostor k samostatné práci 
• p�stuje u �ák� základní pracovní návyky - pe�livost, výdr�, trp�livost, 

systemati�nost, zodpov�dnost� 
• vede �áky k dodr�ování �asového rozvrhu, ukon�ení ulo�ené práce v zadaném 

termínu. 
• u�í �áky vhodn� prezentovat hotovou práci 
• vysv�tluje �ák�m d�le�itost po�ádku na pracovi�ti z hlediska bezpe�nosti práce  

Kompetence ob�anské 

U�itel 

• vede �áky k tomu, aby správn� vyhodnotili krizovou situaci a správn� poskytli 
pot�ebnou pomoc 

• analyzuje s �áky mo�né následky rizikového chování 
• vede �áky k udr�ování po�ádku na pracovi�ti, v jejich okolí a k sv�domitému pln�ní 

povinností 

Kompetence komunikativní 

U�itel 

• povede �áky k trp�livému vyslechnutí názoru druhého p�i hledání �e�ení 
r�zných problém� a hledání vhodných postup�. 
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• povede �áky k p�esnému odbornému vyjad�ování s vyu�itím odborných 
termín�

Kompetence k u�ení 

U�itel 

• za�azuje takové metody, aby �áci pracovali samostatn� i ve skupinách 
(kombinace informací, vzájemná komunikace) 

• vede �áky k prozkoumávání pohled� a názor�, li�ících se od jejich vlastních 
• vede �áky k plánování úkol� a postup�, díl�í kontrole a sebehodnocení 
• vy�aduje pln�ní úkol� v termínu dodr�ování p�edem dohodnutých pravidel 
• umo��uje prezentovat výsledky práce �ák�, zhodnotit si práci navzájem 
• sna�í se, aby ka�dý �ák pochopil, �e zvládnuté základních praktické �innosti 

pomohou i p�i �e�ení b��ných problém�, které s sebou p�iná�í provoz 
domácnosti 

• dává prostor pro formulace tvrzení, hledání vlastního pracovního postupu a 
jeho ov��ování 

Kompetence k �e�ení problém�

U�itel 

• umo��uje �ák�m vyjád�it jejich názor 
• umo�ní �ák�m sdílet zku�enosti (u�it se na chybách druhých) 
• bude �áky povzbuzovat p�i p�ekonávání potí�í (problém�, chyb) a budeme 

d�sledn� po�adovat dokon�ení práce 
• umo�ní �ák�m rozvinout jejich vlastní iniciativu 
• povede �áky k hodnocení ostatních a k sebehodnocení
• vytvo�í podmínky pro praktické ov��ení správnosti �e�ení problému 
• zam��í se na vyu�itelnost u�iva v praktickém �ivot�  
• povede �áky k osobní odpov�dnosti za jejich práci  

5.2.19.1.3  O�ekávané výstupy oboru  (OVO) v RVP ZV 

PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY 
O�ekávané výstupy 

�ák 
�SP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodr�uje technologickou 

káze�
�SP-9-1-02 �e�í jednoduché technické úkoly s vhodným výb�rem materiál�, pracovních 

nástroj� a ná�adí 
�SP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní �innost 
�SP-9-1-04 u�ívá technickou dokumentaci, p�ipraví si vlastní jednoduchý ná�rt výrobku 
�SP-9-1-05 dodr�uje obecné zásady bezpe�nosti a hygieny p�i práci i zásady bezpe�nosti 

a ochrany p�i práci s nástroji a ná�adím; poskytne první pomoc p�i úrazu
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DESIGN A KONSTRUOVÁNÍ 
O�ekávané výstupy 

Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení: 
�ák  
�SP-9-2-01p sestaví podle návodu, ná�rtu, plánu daný model  
�SP-9-2-03p ovládá montá� a demontá� jednoduchého za�ízení, provádí údr�bu 

jednoduchých p�edm�t� a za�ízení  
�SP-9-2-04 dodr�uje zásady bezpe�nosti a hygieny práce a bezpe�nostní p�edpisy; 

poskytne první pomoc p�i úrazu 

PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY 
O�ekávané výstupy 

Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení: 
�ák  
�SP-9-1-01p získá základní v�domosti o materiálech, nástrojích a pracovních postupech; 

provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodr�uje 
technologickou káze�  

�SP-9-1-02 �e�í jednoduché technické úkoly s vhodným výb�rem materiál�, pracovních 
nástroj� a ná�adí  

�SP-9-1-03p organizuje svoji pracovní �innost  
�SP-9-1-04p pracuje s jednoduchou technickou dokumentací, orientuje se v pracovních 

postupech a návodech  
�SP-9-1-05 dodr�uje obecné zásady bezpe�nosti a hygieny p�i práci i zásady bezpe�nosti 

a ochrany p�i práci s nástroji a ná�adím; poskytne první pomoc p�i úrazu  

- rozli�uje r�zné druhy materiál� a zná jejich vlastnosti  
- zvolí vhodný pracovní postup v souladu s druhem zpracovávaného materiálu  
- správn� vybere a pou�ívá vhodné pracovní nástroje a pom�cky  
- dovede pracovní postupy k finálnímu výrobku  
- dodr�uje technologickou káze�, zásady hygieny a bezpe�nosti práce, poskytuje první 
pomoc p�i drobném úrazu 

DESIGN A KONSTRUOVÁNÍ 
O�ekávané výstupy 

�ák 
�SP-9-2-01 sestaví podle návodu, ná�rtu, plánu, jednoduchého programu daný model 
�SP-9-2-02 navrhne a sestaví jednoduché konstruk�ní prvky a ov��í a porovná jejich 

funk�nost, nosnost, stabilitu aj. 
�SP-9-2-03 provádí montá�, demontá� a údr�bu jednoduchých p�edm�t� a za�ízení 
�SP-9-2-04 dodr�uje zásady bezpe�nosti a hygieny práce a bezpe�nostní p�edpisy; 

poskytne první pomoc p�i úrazu 
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5.2.19.2   Vzd�lávací obsah vyu�ovacího p�edm�tu 

P�ÍPRAVA POKRM

O�ekávané výstupy 

Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení: 
�ák  
�SP-9-5-01 pou�ívá základní kuchy�ský inventá� a bezpe�n� obsluhuje základní 

spot�ebi�e  
�SP-9-5-02p p�ipraví jednoduché pokrmy podle daných postup� v souladu se zásadami 

zdravé vý�ivy  
�SP-9-5-03p dodr�uje základní principy stolování a obsluhy u stolu  
�SP-9-5-04 dodr�uje zásady hygieny a bezpe�nosti práce; poskytne první pomoc p�i 

úrazech v kuchyni 

P�ÍPRAVA POKRM

O�ekávané výstupy 

�ák 
�SP-9-5-01 pou�ívá základní kuchy�ský inventá� a bezpe�n� obsluhuje základní 

spot�ebi�e  
�SP-9-5-02 p�ipraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami zdravé vý�ivy 
�SP-9-5-03 dodr�uje základní principy stolování, spole�enského chování a obsluhy u 

stolu ve spole�nosti   
�SP-9-5-04 dodr�uje zásady hygieny a bezpe�nosti práce; poskytne první pomoc p�i 

úrazech v kuchyni 
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PØEDMÌT: PRACOVNÍ VÝCHOVA  ROÈNÍK: 6. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 
�ák 

· sestaví podle návodu, náèrtu, plánu, jednoduchého 
programu daný model 

· navrhne a sestaví jednoduché konstrukèní prvky a 
ovìøí a porovná jejich funkènost, nosnost, stabilitu 
aj. 

· provádí montá�, demontá� a údr�bu jednoduchých 
pøedmìtù a zaøízení 

· dodr�uje zásady bezpeènosti a hygieny práce a 
bezpeènostní pøedpisy; poskytne první pomoc pøi 
úrazu 

 

 

 

Design a konstruování 
- ètení technické dokumentace - návod, pøedloha, 

náèrt, plán, schéma, jednoduchý program 

- tvorba jednoduchého náèrtu, schématu, návodu, � 

- vyu�ití stavebnice (konstrukèní, elektrotechnické, 
elektronické) pro sestavování modelù, tvorbu 
konstrukèních prvkù, montá� a demontá� 

- sestavování modelù, tvorba konstrukèních prvkù, 
montá� a demontá� 

- ovìøování funkènosti, nosnosti, stability aj. 
konstrukèních prvkù 

- bezpeènost a hygiena práce 

- základy poskytování první pomoci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

ÈSP-9-2-01 

 

ÈSP-9-2-02 

 

 

ÈSP-9-2-03 

 

 

ÈSP-9-2-04 
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PØEDMÌT: PRACOVNÍ VÝCHOVA  ROÈNÍK: 8. (1. Pololetí � CHLAPCI) 

 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 
 

�ák:  
 

· doká�e pracovat s jednoduchým kuchyòským 
inventáøem, bezpeènì obsluhuje kuchyòské 
spotøebièe 

· zvládne po sobì uklidit pracovi�tì, dodr�uje 
zásady hygieny a bezpeènosti práce, dodr�uje 
bezpeènostní pøedpisy na pracovi�ti  

· poskytne první pomoc pøi úrazech v kuchyni 

 

 

 

· doká�e vhodnì vybírat a skladovat potraviny, 

vyzná se v zásadách zdravé vý�ivy, jmenuje 
nejèastìj�í alergeny v potravinách  

· doká�e pøipravit jednoduché pokrmy a nápoje 
v souladu se zásadami zdravé vý�ivy 

· sestaví jednoduchý jídelníèek 

 

 

 

 

 

· zná a dodr�uje základní principy stolování, 
spoleèenského chování a obsluhy u stolu ve 
spoleènosti 

 

 

Kuchyn$ 

- Základní vybavení a obsluha spotøebièù 

- Bezpeènost práce a hygiena pøi pøípravì pokrmù 

- Udr�ování poøádku a èistoty na pracovi�ti 
- Provádìní základního úklidu pracovních ploch a nádobí 
- Bezpeèné zacházení s èisticími prostøedky 

- První pomoc pøi úrazech v kuchyni (úrazy el. proudem, 
popáleniny, øezné rány,�) 

 

Pøíprava stravy pokrmù 

- Výbìr, nákup a skladování potravin 

- Seznámení s druhy masa, ovoce a zeleniny 

- Zásady zdravé vý�ivy, alergeny  
- Pøíprava studených pokrmù a nápojù 

- Jídelníèek a jeho sestavení 
 

P�íprava pokrm� 

- Pøíprava pokrmù teplé kuchynì, pøíprava nápojù 

- Zpùsoby a postupy tepelné úpravy potravin 

- Základy stolování a spoleèenského chování u stolu 

- Úprava stolu � zdobné prvky, kvìtiny na stole, 

prostírání 
 

 

 

 

 

 
OVO: 

 

ÈSP-9-5-01 

ÈSP-9-5-02 

 

 

 

 

 

 

ÈSP-9-5-03 

 

 

 

ÈSP-9-5-04 
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PØEDMÌT: PRACOVNÍ VÝCHOVA  ROÈNÍK: 8. (1. pololetí  � DÍVKY)

 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 
 

�ák 

· provádí jednoduché práce s technickými 
materiály, dovede vhodnì zvolit postup 
opracování a spojovací materiály 

· øe�í jednoduché technické úkoly s vhodným 
výbìrem materiálù, pracovních nástrojù a 
náøadí, které dovede správnì pojmenovat, 
vèetnì pøípravy materiálu k opracování 
 

· u�ívá technickou dokumentaci, pøipraví si 
vlastní jednoduchý náèrt výrobku, zná základní 
zásady zpracování technické dokumentace, 
dovede vytvoøit jednoduchý technický výkres 
(støih, plánek,�)  
 

· organizuje a plánuje svoji èinnost, doká�e 
zpracovat jednoduchý technologický postup 
nebo plán práce 

 

· dodr�uje obecné zásad bezpeènosti a hygieny 
pøi práci i zásady bezpeènosti a ochrany pøi 
práci s nástroji a náøadím, zná zásady 
pou�ívání základních ochranných pomùcek, 
poskytne první pomoc pøi úrazu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práce s technickými materiály 

 

- fyzikální vlastnosti základních materiálù (døevo, kov, 
plasty,) a jejich vyu�ití v praxi 

- spojovací materiál (�rouby, vruty, lepidla,�),  
- jednoduché technologické postupy, volby vhodných 

pomùcek a náøadí 
- Dìlení a opracování materiálu 

- Spojování lepením, Povrchová úprava 

- Technická dokumentace (náèrt, plánek, návod, výkres � 

ètení, tvorba) 
- pracovní rozvaha � zpracování plánu práce, 

technologického postupu 

- Pracovní pomùcky, náøadí a nástroje pro ruèní opracování 
materiálù 

- zásady práce s pracovními nástroji, bezpeènost a 
organizace práce 

- pracovní a ochranné pomùcky 

první pomoc a o�etøení drobných zranìní 

OVO: 

 

ÈSP-9-1-01 

 

 

ÈSP-9-1-02 

 

 

 

 

ÈSP-9-1-04 

 

 

 

 

 

ÈSP-9-1-03 

 

 

 

 

ÈSP-9-1-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VDO � obèanská 
spoleènost a �kola 
(D) 
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PØEDMÌT: PRACOVNÍ VÝCHOVA  ROÈNÍK: 9. (2. pololetí � CHLAPCI)

 

 

 

 

 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 
 

�ák 

· provádí jednoduché práce s technickými 
materiály, dovede vhodnì zvolit postup 
opracování a spojovací materiály 

· øe�í jednoduché technické úkoly s vhodným 
výbìrem materiálù, pracovních nástrojù a 
náøadí, které dovede správnì pojmenovat, 
vèetnì pøípravy materiálu k opracování 
 

· u�ívá technickou dokumentaci, pøipraví si 
vlastní jednoduchý náèrt výrobku, zná základní 
zásady zpracování technické dokumentace, 
dovede vytvoøit jednoduchý technický výkres 
(støih, plánek,�)  
 

· organizuje a plánuje svoji èinnost, doká�e 
zpracovat jednoduchý technologický postup 
nebo plán práce 

 

· dodr�uje obecné zásad bezpeènosti a hygieny 
pøi práci i zásady bezpeènosti a ochrany pøi 
práci s nástroji a náøadím, zná zásady 
pou�ívání základních ochranných pomùcek, 
poskytne první pomoc pøi úrazu 

 

 

 

 

 

Práce s technickými materiály 

 

- fyzikální vlastnosti základních materiálù (døevo, kov, 
plasty) a jejich vyu�ití v praxi 

- spojovací materiál (�rouby, vruty, lepidla,�),  
- jednoduché technologické postupy, volby vhodných 

pomùcek a náøadí 
- Dìlení a opracování materiálu 

- Spojování lepením, Povrchová úprava 

- Technická dokumentace (náèrt, plánek, návod, výkres � 

ètení, tvorba) 
- pracovní rozvaha � zpracování plánu práce, 

technologického postupu 

- Pracovní pomùcky, náøadí a nástroje pro ruèní opracování 
materiálù 

- zásady práce s pracovními nástroji, bezpeènost a 
organizace práce 

- pracovní a ochranné pomùcky 

první pomoc a o�etøení drobných zranìní 

OVO: 

ÈSP-9-1-01 

 

 

ÈSP-9-1-02 

 

 

 

 

 

ÈSP-9-1-04 

 

 

 

 

 

ÈSP-9-1-03 

 

 

 

 

ÈSP-9-1-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EV (údr�ba 
zelenì) VDO � 

obèanská spoleènost 
a �kola (D) 
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PØEDMÌT: PRACOVNÍ VÝCHOVA  ROÈNÍK: 9. (2. Pololetí � DÍVKY) 
 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 
 

�ák:  
 

· doká�e pracovat s jednoduchým kuchyòským 
inventáøem, bezpeènì obsluhuje kuchyòské 
spotøebièe 

· zvládne po sobì uklidit pracovi�tì, dodr�uje 
zásady hygieny a bezpeènosti práce, dodr�uje 
bezpeènostní pøedpisy na pracovi�ti  

· poskytne první pomoc pøi úrazech v kuchyni 

 

 

 

· doká�e vhodnì vybírat a skladovat potraviny, 
vyzná se v zásadách zdravé vý�ivy, jmenuje 
nejèastìj�í alergeny v potravinách  

· doká�e pøipravit jednoduché pokrmy a nápoje 
v souladu se zásadami zdravé vý�ivy 

· sestaví jednoduchý jídelníèek 

 

 

 

 

 

· zná a dodr�uje základní principy stolování, 
spoleèenského chování a obsluhy u stolu ve 
spoleènosti 

 

 

 

 

 

 

 

Kuchyn$ 

- Základní vybavení a obsluha spotøebièù 

- Bezpeènost práce a hygiena pøi pøípravì pokrmù 

- Udr�ování poøádku a èistoty na pracovi�ti 
- Provádìní základního úklidu pracovních ploch a nádobí 
- Bezpeèné zacházení s èisticími prostøedky 

- První pomoc pøi úrazech v kuchyni (úrazy el. proudem, 

popáleniny, øezné rány,�) 
 

P�íprava stravy pokrm� 

- Výbìr, nákup a skladování potravin 

- Seznámení s druhy masa, ovoce a zeleniny 

- Zásady zdravé vý�ivy, alergeny  
- Pøíprava studených pokrmù a nápojù 

- Jídelníèek a jeho sestavení 
 

P�íprava pokrm� 

- Pøíprava pokrmù teplé kuchynì, pøíprava nápojù 

- Zpùsoby a postupy tepelné úpravy potravin 

- Základy stolování a spoleèenského chování u stolu 

- Úprava stolu � zdobné prvky, kvìtiny na stole, 
prostírání 

 

 

 

 
OVO: 

 

ÈSP-9-5-01 

ÈSP-9-5-02 

 

 

 

 

 

 

ÈSP-9-5-03 

 

 

 

ÈSP-9-5-04 
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  Vzd�lávací oblast: �lov�k a sv�t práce 
  Vzd�lávací obor: �lov�k a sv�t práce 

5.2.20.1  Charakteristika vyu�ovacího p�edm�tu 

5.2.20.1.1  Obsahové, �asové a organiza�ní vymezení 

Cílem p�edm�tu je, aby se �ák nau�il orientovat v nabídce st�edních �kol a st�edních 
odborných u�ili�� a dokázal si vhodn� vybrat svou budoucí profesní orientaci.  
P�edm�t seznamuje �áky s pracovní náplní a pracovními �innostmi jednotlivých profesí, ke 
kterým je sm��ován zájem �ák�. 

Vyu�ování probíhá ve 2. pololetí 8. ro�níku a v 1. pololetí 9. ro�níku v�dy jednu hodinu 
týdn�. Vyu�ování probíhá p�evá�n� v u�ebn�, ale i formou náv�t�v st�edních �kol, burzy 
st�edních �kol, exkurzí a náv�t�v výchovných poradc� st�edních �kol. P�edm�t zahrnuje 
poradenskou �innost vycházejícím �ák�m p�i rozhodování o zvolení studijního oboru. 
P�edm�t napl�uje OVO z oblasti �lov�k a sv�t práce, tematický okruh Sv�t práce. 

Sou�ástí p�edm�tu je náv�t�va Burzy st�edních �kol, náv�t�va st�edních �kol okresu 
Svitavy dle zájmu �ák� a spolupráce s Ú�adem práce Svitavy v oblasti nabídky pracovních 
míst na trhu práce. 
Na �kole je pravideln� aktualizována nást�nka výchovného poradenství o informace ze S�. 
Jsou na ní uvedeny i internetové vyhledáva�e S�. 

V rámci p�edm�tu je ka�doro�n� uskute�n�no setkání zástupc� st�edních �kol nejen 
s rodi�i vycházejících �ák�, ale i se samotnými �áky. Sou�ástí informovanosti �áka jsou také 
náv�t�vy S� ve dnech otev�ených dve�í, které se organizují �áste�n� tak, �e na st�ední �kolu 
odjede spole�n� celá t�ída (nav�tívíme tak 2 � 3 �koly), p�evá�n� v�ak u�itel organizuje 
skupinky �ák� se stejnými zájmy k náv�t�vám t�chto �kol. Pro rodi�e �ák� je organizováno 
setkání se zástupci S�, na které se na�i �áci v minulých letech p�ihlásili. 

�ák�m mohou být nabízeny exkurze do firem a podnik� a rovn�� do výuky mohou 
p�icházet zam�stnanci t�chto firem, aby �ák�m p�iblí�ili svou profesi. 

Tento p�edm�t neobsahuje �ádná pr��ezová témata. 

P�edm�t Sv�t práce p�ebírá �áste�n� n�které o�ekávané výstupy z p�edm�tu Ob�anská 
výchova: výstupy �. VO-9-3-02, VO-9-4-06, VO-9-4-07, VO-9-4-08. 

5.2.20.1.2  Výchovné a vzd�lávací strategie 

Kompetence  ob�anské  

U�itel 
• za�adí dostate�né mno�ství situací k propojení pot�eb spole�nosti a zájm� d�tí formou 

besed, test� modelových situací, setkáním se zástupci S� a ÚP. Za st��ejní je t�eba 
pova�ovat setkání na burze �kol okresu Svitavy. 

5.2.20   Sv�t práce 
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Kompetence komunikativní 

U�itel 
• dává prostor vyu�ít informa�ní a komunika�ní prost�edky k volb� povolání. �áky 

seznamuje prost�ednictvím tisku, besed a osobních náv�t�v s typy S�, jejich odborným 
zam��ením a náro�ností studia. 

Kompetence pracovní 

U�itel 
• vede �áky k tomu, aby si vá�ili nejen své práce, ale také práce kolektivu, do kterého je 

za�azen, vede je k odpov�dnosti na výsledku skupinové práce. 

Kompetence k �e�ení problém�

U�itel 
• seznámí �áky s mo�ností dal�ího studia na S� v jednotlivých typech �kol a oborech, 

vede je k nejvýhodn�j�í volb� ve zvoleném oboru vzhledem k jejich schopnostem 
• u�í �áky vypl�ovat p�ihlá�ku na S�, vyhledávat informace o S� i p�ehledy S� pomocí 

internetu na t�ech internetových vyhledáva�ích S�.  

Kompetence sociální a personální 

U�itel 
• p�i besedách, kvizech a �e�eních situací spojených s nástupem do nového kolektivu u 

�áka podporuje sebev�domí, vede ho k tomu, aby dokázal ovládnout a �ídit své 
jednání a chování 

• u�í �áka tomu, aby dokázal vyslechnout ostatní spolu�áky p�i diskusi, aby se diskuse 
zú�astnil a p�isp�l k �e�ení daného problému 

Kompetence k u�ení 

U�itel 

• vede �áky k vyhledávání a t�íd�ní informací pot�ebných k volb� povolání 
• sm��uje �áky k pochopení faktu, �e celo�ivotní vzd�lávání je nezbytný proces 
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5.2.20.1.3  O�ekávané výstupy oboru  (OVO) v RVP ZV 

5.2.20.2   Vzd�lávací obsah vyu�ovacího p�edm�tu 

SV�T PRÁCE (závazný pro 8. a 9. ro�ník s mo�ností realizace od 7. ro�níku) 
O�ekávané výstupy 

Minimální doporu�ená úrove� pro úpravy o�ekávaných výstup� v rámci podp�rných 
opat�ení: 
�ák  
�SP-9-8-01p orientuje se v pracovních �innostech vybraných profesí, v u�ebních oborech 

a st�edních �kolách  
�SP-9-8-02p posoudí své mo�nosti v oblasti profesní, p�ípadn� pracovní orientace 

p�ihlédnutím k pot�ebám b��ného �ivota  
�SP-9-8-03p vyu�ije profesní informace a poradenské slu�by pro výb�r vhodného dal�ího 

vzd�lávání  
�SP-9-8-04p proká�e v modelových situacích prezentaci své osoby p�i ucházení se o 

zam�stnání  

- byl seznámen s právy a povinnostmi zam�stnanc� a zam�stnavatel�  
- byl seznámen s mo�nostmi vyu�ití poradenské pomoci v p�ípad� neúsp��ného hledání 
zam�stnání 

SV�T PRÁCE (závazný pro 8. a 9. ro�ník s mo�ností realizace od 7. ro�níku) 
O�ekávané výstupy 

�ák 
�SP-9-8-01 orientuje se v pracovních �innostech vybraných profesí 
�SP-9-8-02 posoudí své mo�nosti p�i rozhodování o volb� vhodného povolání a profesní 

p�ípravy 
�SP-9-8-03 vyu�ije profesní informace a poradenské slu�by pro výb�r vhodného 

vzd�lávání 
�SP-9-8-04 proká�e v modelových situacích schopnost prezentace své osoby p�i vstupu 

na trh práce 
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PØEDMÌT: SV�T PRÁCE    ROÈNÍK: 8. (2. pololetí) 
 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 
 

�ák 

 

· orientuje se v pracovních èinnostech vybraných 
profesí 

· uvìdomuje si a doká�e posoudit své mo�nosti pøi 
volbì vhodného povolání  v souvislosti s profesní 
pøípravou na toto povolání 
 

 

 

 

 

 

 

· Posoudí své mo�nosti a schopnosti pøi rozhodování o 
volbì vhodného povolání a profesní pøípravy 

 

· doká�e vyu�ít profesní informace a poradenské 
slu�by pro výbìr vhodného povolání 

 

 

 

 

 

· rozli�uje rùzné formy vlastnictví, zejména soukromé 
a skupinové, uvádí pøíklady 

· rozli�uje mezi du�evním a hmotným vlastnictvím,        
na pøíkladech uká�e vhodné vyu�ití hotovostního a      
bezhotovostního placení 

 

 

 

Sv$t práce  
 

- Lidská práce a její charakteristika, co je objektem a 

produktem lidské práce, pracovní èinnost, pracovní 
prostøedek, pracovní prostøedí a pracovi�tì 

- Volba povolání, základní profesní orientace, 
základní principy, osobní cíle, sjednocení osobních 
cílù a potøeb spoleènosti, uplatnìní na trhu práce, 
osobní vlastnosti a schopnosti 

- Mo�nosti dal�ího vzdìlávání � typy �kol, náplò 
jednotlivých uèebních a studijních oborù, systém 
�kolství a vzdìlávání v ÈR  

 

 

-  Ochrana �ivotního i pracovního prostøedí 
 

 

- Technika jako pracovní prostøedek, technika jako 

základní objekt práce, technika jako základní 
produkt práce 

- Trh práce � po�adavky kvalifikaèní a zdravotní. 
 

 

Majetek v na�em �ivot� 

- formy vlastnictví � soukromé, veøejné, hmotné a 
du�evní 

- peníze, formy placení, finanèní gramotnost 
- funkce banky a její slu�by 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

ÈSP-9- 8-01, 

ÈSP-9- 8-03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

ÈSP-9- 8-02,  

ÈSP-9- 8-04 

 

 

 

 

OVO: 

VO-9-3-01, VO-9-3-03, 

VO-9-3-04 
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PØEDMÌT: SV�T PRÁCE    ROÈNÍK: 8. (2. pololetí) 
 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 
 

�ák 

 

· Sestaví jednoduchý rozpoèet domácnosti, uvede 
hlavní pøíjmy a výdaje, rozli�í pravidelné a 
jednorázové pøíjmy a výdaje, zvá�í nezbytnost výdajù 

· popí�e strukturu státního hospodáøství, uvádí pøíklady 
výrobních i nevýrobních odvìtví 

· zdùvodní význam daní a jiných státních poplatkù pro 
financování dùle�itých nevýrobních odvìtví 
(zdravotnictví, �kolství, kultura) 

· Objasní princip vyrovnaného, pøebytkového a 
schodkového rozpoètu 

· rozli�uje a pou�ívá pojmy poptávka, nabídka, na 
pøíkladu vysvìtlí princip fungování trhu 

· Na pøíkladu uká�e tvorbu ceny jako souèet nákladù, 
ziskù a DPH 

· Objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny 

· Uvede, jaký vliv mù�e mít reklama na spotøebitele, 
co je to klamavá reklama apod. 

· Vysvìtlí, jak se bránit v pøípadì poru�ení práv 
spotøebitele 

· Uvede a porovná nejobvyklej�í zpùsoby nakládání 
s volnými prostøedky 

· Uvede nejèastìj�í druhy poji�tìní 
· Vysvìtlí význam spoøení a rizika zadlu�ování 
· uvede pøíklady slu�eb, které nabízejí obchodní banky 

· hledá mo�nosti, jak by se dalo vyu�ít slu�eb bank 
s ohledem na konkrétní �ivotní situaci a potøeby, 
jmenuje hlavní cíl Èeské národní banky vèetnì toho, 
kdo stojí v jejím èele 

 

 

Hospoda"ení 
- rozpoèet domácnosti, vyrovnaný domácí rozpoèet 

(volné prostøedky a krytí deficitu) 
- �ivotní úroveò  
- konzumní spoleènost 

 

 

- národní hospodáøství, èlenìní na odvìtví 
- danì a jejich vyu�ití (DPH, náklady a zisky, 

inflace) 

- sociální péèe, instituce zabývající se sociální péèí 
- sociální dávky 

- základní ekonomické pojmy objevující se v bì�ném 
�ivotì 

 

 

- ceny, reklama, zbo�í, trh . úloha výroby, obchodu a 
slu�eb 

 

 

 

 

 

 

- základní práva spotøebitele 

 

- investování � investice, úspory, úvìry, poji�tìní, 
úroèení, splátky, inflace, penì�ní ústavy 

 

 

 

 

 

OVO: 

VO-9-3-04,VO-9-3-06, 

VO-9-3-07, VO-9-3-05, 

VO-9-3-02, VO-9-3-08 
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PØEDMÌT: SV�T PRÁCE    ROÈNÍK: 9. (1. pololetí) 
 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 
�ák 

 

· schopnost prezentace své osoby pøi vstupu na trh 
práce doká�e pøedvést v modelových situacích pøi 
ukázkách   

 

 

· Pro výbìr vhodného povolání vyu�ije poradenské 
slu�by ÚP a profesní informace organizované �kolou 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sv$t práce  
- Význam zamìstnání, zpùsoby hledání zamìstnání, 

práce a s ní spojené povinnosti 
 

 

 

- Mo�nosti  seznámení se s náplní uèebních a 
studijních oborù a uplatnìním se na trhu práce  

          - besedy se zástupci �kol a firem 

          - náv�tìva �kol a firem 

          - besedy s absolventy �kol 

- Práce poradenské slu�by � mo�nosti vyu�ití 
èinnosti Úøadu práce 

- Testy a dotazníky k volbì povolání a výbìru 
vhodné støední �koly 

- Pøijímací øízení na støední �koly, pravidla, termíny, 
podmínky pøijetí. Specifika a zvlá�tnosti pøijímání 
na �koly s talentovou zkou�kou a sportovní 
gymnázia 

 

- Pøihlá�ka na S� a zápisový lístek, vyplnìní 
formuláøù, stanovené termíny 

 

- Vlastní prùbìh pøijímacích zkou�ek, zkou�ky na 
neèisto, prùbìh zkou�ky a specifika pro �áky 
s podpùrnými opatøeními 

 

 

OVO: 

ÈSP-9- 8-02,  

ÈSP-9- 8-04 

 

 

 OVO: 

ÈSP-9- 8-03 
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PØEDMÌT: SV�T PRÁCE    ROÈNÍK: 9. (1. pololetí) 
 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 
 

�ák 

 

· Sestaví jednoduchý rozpoèet domácnosti, uvede 
hlavní pøíjmy a výdaje, rozli�í pravidelné a 
jednorázové pøíjmy a výdaje, zvá�í nezbytnost výdajù 

 

· Objasní princip vyrovnaného, pøebytkového a 
schodkového rozpoètu 

 

· Na pøíkladech uká�e vhodné vyu�ití hotovostního a 
bezhotovostního placení 

 

· Na pøíkladu uká�e tvorbu ceny jako souèet nákladù, 
ziskù a DPH 

 

· Objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny 

 

· Uvede, jaký vliv mù�e mít reklama na spotøebitele, 
co je to klamavá reklama apod. 

 

· Vysvìtlí, jak se bránit v pøípadì poru�ení práv 
spotøebitele 

 

· Uvede a porovná nejobvyklej�í zpùsoby nakládání 
s volnými prostøedky 

 

· Uvede nejèastìj�í druhy poji�tìní 
 

· Vysvìtlí význam spoøení a rizika zadlu�ování 

 

 

Finan!ní gramotnost 
- Rozpoèet domácnosti 

 

 

 

 

- Ceny, reklama, zbo�í 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Základní práva spotøebitele 

 

 

 

 

 

- Investování � investice, úspory, úvìry, poji�tìní, 
úroèení, splátky, inflace 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

VO - 9-3-02 

(z obèanské výchovy) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO: 

VO - 9-4-07, 9-4-08 

(z obèanské výchovy) 
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5.3   Volitelné p�edm�ty (volitelné vzd�lávací obsahy) 
 

V uèebním plánu �koly je pamatováno na nabídku volitelných pøedmìtù, jejich� cílem je 
rozvoj individuální potøeb a zájmù �ákù. S výbìrem volitelných pøedmìtù zaèínáme v 6. 

roèníku. 
 

Konkrétní nabídka volitelných pøedmìtù je upravována podle potøeb �ákù a mo�ností �koly a 
je uvedena v p�íloze  .! 4 tohoto �VP. S ka�dým �kolním rokem mù�e být jiná, proto je 
pøehled uvedený v pøíloze  pouze orientaèní a schematický. 

 

Volitelný pøedmìt si �ák vybírá na konci roku pøedchozího, popø. na zaèátku aktuálního 
�kolního roku. Zmìna tohoto pøedmìtu bìhem �kolního roku není mo�ná, proto�e by nedo�lo 
u �áka k dosa�ení vzdìlávacích cílù, které jsou zaji�tìny nav�tìvováním pøedmìtu po celý 
�kolní rok.  
 

Volitelný pøedmìt bude otevøen, pokud o nìj projeví zájem alespoò 7 �ákù.  
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5.4   Nepovinné p�edm�ty  
 

 

Jako nepovinný pøedmìt nabízíme �ákùm se zdravotním oslabením zaøazeným do III. (popø. 
II) zdravotní skupiny (bez ohledu na vìk) pøedmìt zdravotní tìlesná výchova pøi zachování 2 
hodin povinné TV. 
 

Nepovinný pøedmìt bude otevøen, pokud o nìj projeví zájem alespoò 7 �ákù.  
 

 

 
 

Vzdìlávací oblast: Èlovìk a zdraví 
Vzdìlávací obor: Výchova ke zdraví 

 
 
5.4.1.1  Charakteristika vyu!ovacího p�edm�tu 
 

5.4.1.1.1  Obsahové, èasové a organizaèní vymezení 
 

Vyuèovací pøedmìt zdravotní tìlesná výchova je nabízen jako pøedmìt nepovinný �ákùm III. 
(II.) zdravotní skupiny. Je urèen zdravotnì oslabeným zájemcùm o speciálnì zamìøenou 
pohybovou èinnost, a to bez rozdílu vìku.  
 

Rozvíjí v�estranné pohybové èinnosti, které navazují na vzdìlávací obsah TV. 
Pøedmìt bude vyuèován 1 hodinu týdnì. 
Výuka bude probíhat ve vhodných prostorách �koly. 
 

Cílem zdravotní TV je dosáhnout u �ákù odstranìní nebo zmírnìní oslabení, osvojení návyku 
správného dr�ení tìla, získání vìdomostí o pozitivním úèinku speciálních cvièení. 
 

Do zdravotní TV nejsou zaøazena prùøezová témata. 
 

 

5.4.1.1.2  Výchovné a vzdìlávací strategie 

 

Kompetence k u�ení: 

Uèitel 
· zaøazuje do výuky rùzné formy práce 

· vy�aduje dùsledné dodr�ování speciálních cvièení 
 

Kompetence k �e�ení problém� 

Uèitel 
· povzbuzuje �áky pøi pøekonávání potí�í 
· dbá na dodr�ování dohodnutých pravidel 
 

 

5.4.1   Zdravotní t�lesná výchova (ZdrTV) 
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Kompetence komunikativní 
Uèitel 

· dává �ákùm prostor k samostatnosti 

· podporuje vzájemnou spolupráci 
· vede �áky k trpìlivosti 
 

Kompetence sociální a personální 
Uèitel 

· respektuje individuální schopnosti �ákù a jejich oslabení 
· klade dùraz na slu�né jednání 
· vede �áky ke vzájemné podpoøe 

 

Kompetence obèanské 

Uèitel 
· seznámí �áky s prevencí úrazù 

· dodr�uje zavedené a dohodnuté postupy pøi  výuce speciálních cvikù 

 

Kompetence pracovní 

· pìstuje u �ákù trpìlivost a zodpovìdnost 
· vede je ke zdravotnímu pracovnímu stylu 

· kladnì hodnotí ohleduplné chování,pomoc a toleranci 
 

 

 

 

 

5.4.1.1.3  Oèekávané výstupy oboru  (OVO) v RVP ZV 

 

 

 

 

Oèekávané výstupy � 1. období 
�ák 

ZTV-3-1-01 uplatòuje správné zpùsoby dr�ení tìla v rùzných polohách a pracovních   
èinnostech; zaujímá správné základní cvièební polohy 

ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvièení související s vlastním oslabením 

Oèekávané výstupy � 2. období 
�ák 

ZTV-5-1-01 zaøazuje pravidelnì do svého pohybového re�imu speciální vyrovnávací 
cvièení související s vlastním oslabením v optimálním poètu opakování 

ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních cvièení; koriguje techniku cvièení 
podle obrazu v zrcadle, podle pokynù uèitele 

ZTV-5-1-03 upozorní samostatnì na èinnosti (prostøedí), které jsou v rozporu s jeho 
oslabením 

 

Tyto výstupy se shodují s Minimální doporuèenou úrovní pro úpravy oèekávaných výstupù 

v rámci podpùrných opatøení. 
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2. stupeò 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
5.4.1.2   Vzd�lávací obsah vyu�ovacího p�edm�tu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oèekávané výstupy  

Minimální doporuèená úroveò pro úpravy oèekávaných výstupù v rámci podpùrných 

opatøení:  
�ák  
ZTV-9-1-01 uplatòuje odpovídající vytrvalost a cílevìdomost pøi korekci zdravotních oslabení  
ZTV-9-1-02 zaøazuje pravidelnì a samostatnì do svého pohybového re�imu speciální 

vyrovnávací cvièení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální 
provedení  

ZTV-9-1-03p vyhýbá se èinnostem, které jsou kontraindikací zdravotního oslabení  

Oèekávané výstupy 

�ák 

ZTV-9-1-01 uplatòuje odpovídající vytrvalost a cílevìdomost pøi korekci zdravotních 
oslabení 

ZTV-9-1-02 zaøazuje pravidelnì a samostatnì do svého pohybového re�imu speciální 
vyrovnávací cvièení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení 

ZTV-9-1-03 aktivnì se vyhýbá èinnostem, které jsou kontraindikací zdravotního oslabení 
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PØEDMÌT: ZDRAVOTNÍ T�LESNÁ VÝCHOVA  ROÈNÍK: 1. � 9. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 
�ák : 
· Zvládá jednoduchá speciální cvièení,cvièí je 

pravidelnì 

· Vyhýbá se èinnostem,které jsou v rozporu s jeho 

oslabením 

· Uplatòuje vytrvalost  

 

 

 

Základní druhy oslabení: 
1. oslabení podpùrnì pohybového systému 

- poruchy funkce svalových skupin 

- poruchy páteøe 

- poruchy stavby dolních konèetin 

 

2.     oslabení vnitøních orgánù 

- oslabení obìhového a dýchacího systému 

- oslabení endokrinního systému 

- obezita 

- ostatní oslabení vnitøních orgánù 

 

3.     oslabení smyslových a nervových funkcí 
- oslabení zraku 

- oslabení sluchu 

- neuropsychická oslabení 
 

 

 

Konkrétní zdravotní oslabení �áka,prevence,pohybový 
re�im,zásady správného dr�ení tìla,dechová 
cvièení,nevhodná cvièení a èinnosti 
 

Základy speciálního cvièení 
- základní speciální polohy 

- základní technika cvièení 
- soubor speciálních cvi!ení pro jednotlivá 

oslabení : 
- cvièení pro správné dr�ení tìla 

- dechová cvièení 
- relaxaèní cvièení 
- pohybové èinnosti navazující na 

vzdìlávací obsah TV 

 

OVO: 

ZTV-3-1-01 

ZTV-3-1-02 

ZTV-5-1-01 

ZTV-5-1-02 

ZTV-5-1-03 

ZTV-9-1-01 

ZTV-9-1-02 

ZTV-9-1-03 
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Charakteristika vyu�ovacího p�edm�tu 
 

 Obsahové, èasové a organizaèní vymezení 
 

Vyuèovací pøedmìt Anglický jazyk je zaøazen jako nepovinný pøedmìt na 1. stupni a má 
èasovou dotaci jednu hodinu týdnì. Výuka probíhá vìt�inou ve tøídách, v uèebnì 
s interaktivní tabulí a nìkdy v uèebnì informatiky.   
 

V tomto pøedmìtu jde pøedev�ím o vytvoøení kladného vztahu ke studiu jazyka, vede 
k postupnému osvojování cizího jazyka jako prostøedku k získávání a pøedávání informací, 
k vyjádøení základních pocitù a potøeb.  
Dìti nepotøebují umìt èíst a psát , ale staèí v tomto pøedmìtu pøedev�ím poslouchat. Jedná se 
hlavnì o výuku hraním, kdy uèitel vyu�ívá øíkanky, básnièky, písnièky, obrázkové texty a 
karty (flashcards), obrázky k vymalování, vyu�ívá hry spojené s pohybem. Osvojování 
angliètiny probíhá prostøednictvím podnìtných a tvoøivých aktivit (kreslení, vybarvování, 
vymalování), pøi kterých se uèí dìti pøirozenì komunikovat. Pou�ívá se také prostøedkù 
neverbální komunikace, dìti se zde uèí porozumìt informacím v cizím jazyce a adekvátnì na 
nì reagovat. Dùraz je kladen na spolupráci dìtí, støídání èinností, upevòování a rozvíjení 
pøedstavivosti dìtí, rozvoj mluvení a poslechu. 
 

V hodinách je probírána základní slovní zásoba, která oznaèuje to, s èím se dìti ka�dý den 
setkávají � hraèky, barvy, ovoce, zelenina, dopravní prostøedky, èíslovky, obleèení, dùm a 
byt,�., jsou zaøazeny konverzaèní aktivity s obrazovým materiálem, týkajícím se 
jednotlivých témat, audio a videonahrávky k procvièení porozumìní mluveného slova. 
 

 

 

Hlavním cílem je pøedev�ím mluvený projev, radost z poznávání cizího jazyka, radost 
z vlastních pokrokù. 

 

 

Výchovné a vzdìlávací strategie 

   

 

Kompetence komunikativní 
Uèitel 

· vyu�ívá písnì, øíkadla, a básnì pro �ákovu øízenou produkci 
· pou�ívá zvukové nahrávky, aby s �áky procvièil porozumìní mluvenému slovu 

· vyu�ívá metodu hraní rolí k vzájemné interakci �ákù pøi výuce 

· rozvíjí schopnost správnì interpretovat sly�ené texty a schopnost pøimìøenì na nì 
reagovat. Vede je k neustálým rozhovorùm z bì�ného denního �ivota. Simulují tak 
mo�né situace praktického �ivota, pøièem� vyu�ívají nejen své zku�enosti, ale i 
fantazii. 

 

5.4.2   Angli�tina  
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Kompetence k u�ení 

Uèitel 
· ve výuce volí takové postupy, které vedou �áky k samostatnému rozhodování i 

skupinovém práci 
· klade dùraz na pozitivní motivaci �áka 

· rozvíjí a posiluje pamì�, schopnost vytváøet správné formulace, nechává prostor 
k diskusi mezi sebou 

 

   

Kompetence k  e�ení!problém" 

Uèitel 
· motivuje �áka k samostatnému øe�ení problému, napomáhá mu hledat dal�í øe�ení. 

V pøípadì nejasností uèitel formuluje instruktá� k úkolùm jinými slovy. Vede tak �áky 
k uplatòování dosud osvojené slovní zásoby. 

· povzbuzuje �áka k øe�ení problémù, vede ho k pouèení z vlastních chyb a jejich 
uvìdomìní 

· zaøazuje do hodin motivaèní úkoly, pøi kterých �áci mohou projevit své znalosti a 
individuálnì se projevit. 

· vede �áky k odpovìdnosti za svou vlastní práci 
 

Kompetence!sociální!a!personální 
Uèitel 

· zadává takové úkoly, ve kterých se odrá�í základní �ivotní situace, vytváøí vhodné 
podmínky ke vzájemné spolupráci a porozumìní 

· pøi neporozumìní výrazu v cizím jazyce motivuje �áky k tomu, aby si navzájem ve 
skupinì pomáhali 
�áci projevují schopnosti nejen komunikovat, ale také spolupracovat, najít si své místo                    
ve skupinì, pøijímat a sdìlovat informace, akceptovat názor jiných a obhajovat svoje 
stanovisko. 

· uplatòuje individuální pøístup k talentovaným �ákùm (roz�iøující úkoly) a respektuje 
�áky s vývojovými poruchami uèení. 

 

Kompetence!ob�anské! 
Uèitel 

· vysvìtluje dùsledky svého chování, vede k pocitu odpovìdnosti 
· vybízí �áky k otevøenosti, k upøímnosti, vzájemnému respektu a ke kulturnímu cítìní 
· respektuje vìkové, intelektové, sociální a etnické zvlá�tnosti �áka. 
· vyu�ívá autentických obrázkù, motivuje �áky k poznávání kultuty a zvykù jiných zemí 
 

 

Kompetence!pracovní 
Uèitel 

· zaøazuje úkoly na slovní zásobu tak, aby souèasnì byla rozvíjena jemná motorika �ákù 

· rozvíjí u �ákù smysl pro povinnost vy�adováním pøípravy na výuku 
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PØEDMÌT: ANGLI�TINA (nepovinný  pøedmìt)   ROÈNÍK:  1. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

�ák: 
· reaguje na jednoduché pokyny uèitele, reprodukuje 

slovní zásobu ze známé tematické oblasti v pøimìøeném 
rozsahu,  

· rozumí základním pokynùm v uèebnici 
· pøiøazuje jednoduchá slova k obrázkùm 

· struènì pozdraví a velmi jednoduchým zpùsobem se 
pøedstaví 

· zeptá se na jméno 

· pojmenuje bì�né pøedmìty ve tøídì a doma a zeptá se na 
nì 

· zeptá se na poèet do deseti a na stejnou otázku odpoví 
· pojmenuje èleny rodiny  
· rozumí otázkám a výrazùm pou�ívaným pøi bì�ných 

èinnostech ka�dodenního �ivota (hry, stolování) 
· rozli�í vybrané èásti tìla 

· klade jednoduché otázky týkající se pøedmìtù v jeho 
bezprostøedním okolí 

· rozli�í základní barvy  
 

 

 

Prostøednictvím her a rùznorodých jazykových úkolù si 
fixuje pozitivní vztah a zá�itky z jazykové výuky a motivuje 
se pro dal�í práci. 

 

Slovní zásoba na témata 

· rodina 

· �kolní pomùcky 

· hraèky 

· základní geometrické tvary  
· základní barvy 

 

Komunikaèní situace 

· pozdravy 

· pøedstavování 
· pokyny pøi výuce a pøi høe 

 

Jazykové struktury a gramatika 

· osobní a ukazovací zájmena 

· èíslovky 1 � 10 

 

 

 

 

Pozn. 

Dìti se seznamují se zvukovou stránkou jazyka a jsou 

vedeny k osvojování základní slovní zásoby pøimìøenou 

hravou formou - prostøednictvím podnìtných a 

tvoøivých aktivit. 
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PØEDMÌT: ANGLI�TINA (nepovinný pøedmìt)    ROÈNÍK: 2. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 

�ák: 
· reaguje na jednoduché pokyny uèitele, reprodukuje 

slovní zásobu ze známé tematické oblasti v pøimìøeném 
rozsahu  

· rozumí základním pokynùm v uèebnici 
· pøiøazuje jednoduchá slova k obrázkùm 

· rozumí otázkám a výrazùm pou�ívaným pøi bì�ných 
èinnostech ka�dodenního �ivota (hry, oblékání, 
koupání, oslava narozenin) 

· klade jednoduché otázky týkající se pøedmìtù v jeho 
bezprostøedním okolí 

· zeptá se na vìk spolu�áka, sdìlí, kolik mu je let 
· pojmenuje zvíøata bì�ná v pøírodì v ÈR 

· pojmenuje pøedmìty spojené s oslavou Vánoc a 

Velikonoc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prostøednictvím her a rùznorodých jazykových úkolù si 
fixuje pozitivní vztah a zá�itky z jazykové výuky a motivuje 
se pro dal�í práci. 

 

Slovní zásoba na témata 

· obleèení 
· narozeniny 

· koupání 
· zvíøata 

· Vánoce, Velikonoce 

 

Komunikaèní situace 

· pøání k narozeninám a k Vánocùm 

· pokyny pøi výuce a pøi høe 

 

Jazykové struktury a gramatika 

· osobní a ukazovací zájmena 

· jednoduchá otázka a odpovìï s pou�itím 
slovesa be 

· mno�né èíslo podstatných jmen pomocí 
koncovky �s� 

· pøivlastòovací zájmena my, your 

· rozkazovací zpùsob 

Reálie 

· Vánoce ve Velké Británii 
· Velikonoce ve Velké Británii 

 

Pozn. 

Dìti se seznamují se zvukovou stránkou jazyka a jsou 

vedeny k osvojování základní slovní zásoby pøimìøenou 

hravou formou - prostøednictvím podnìtných a 

tvoøivých aktivit. 
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6. Hodnocení výsledk� vzd�lávání �ák�  
 

6.1 Pravidla pro hodnocení �ák� 

 

Zp!soby a kritéria hodnocení jsou podrobn" rozpracovány v aktuáln" platném �kolním #ádu. 
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P$íloha &. 1 

 (k &ásti 2) 
 

P$ehled �kolních akcí a projekt%  
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P�íloha �.  1  -  P�ehled �kolních akcí a projekt� (k �ásti 2)

název roèník

Adopce zvíøete v ZOO napøíè �kolou
Adventní výstava napøíè �kolou
Branný den/olympiáda 1. - 9.r. 

Èertoviny (Mikulá�) 1. stupeò
Den Evropy 1. - 9.

Dopravní den 5.

DOD 1. - 9., pøed�koláci
Ekojarmark 1. - 9.

Exkurze, výlety 1. - 9.roè.
Já a my 3. roè.
Karneval 1. - 9.

LVZ/turist., vícedenní pobyt7.roè.
M� v první tøídì 1.roè.
Nabídka volnoèasovek napøíè �kolou
Nashledanou, �kolo 1. - 9.

Náv�tìvy institucí ve SY 2.st.

Spolupráce s M� 8.roè. dívky
Policie ÈR 1. - 9.

Projektové dny 1. stupeò
První pomoc (SZ�) 8.roè.
Sbìr elektroodpadu, plast.. napøíè �kolou
Sbìr pomer.kùry 1. - 9.roè.
Sbìrové týdny 1. - 9.roè.
Spaní ve �kole dle zájmu
Svìtlanka �D
Adaptaèní pobyt 6.roè.
�erpování a trièkování 1. + 9.r.

�kola za �kolou 4.roè.
�kolní noviny 2. - 9.roè.
�kolní parlament 2. - 9.roè.
Valentýnský taneèní veèer
Vánoèní prodejní trhy 2.st.

Vánoce napøíè �kolou
Absolventské práce napøíè �kolou
Zimní sport.den 9.roè.
Motiva�ní po�iny: 1. - 9.

pochvaly do �K a na vysvìdèení

Parlamentní Sova roku volný den jako odmìna nejlep�ím �ákùm - pololetní volno
Kní�ka(odmìna nejlep�ím cena pro neu�iteènìj�ího èlena parlamentu za �kolní rok

za práci bìhem �kolního roku kniha dle vlastního výbìru

Hlá�ení ve �kolním rozhl.
a zmínka v novinách zmíníme se o úspì�ích i podaøených akcích

Informa�ní a prezenta�ní oblast:

webové stránky, facebook, moodle
vývìska porady 

nástìnka u hl.vchodu, vitrina vestibul �kolní rozhlas
nástìnky tøídní a chodbové �kolní noviny
Infomat, První zvonìní místní i okresní tisk
infomateriály pro konkrétní akce - letáèky vysílání kabelové televize

vysílání krajského rozhlasu Pardubice

Výèet aktivit je 
orientaèní, mù�e 

být kdykoliv 
mìnìn a 

pøizpùsobován 
momentálním 

potøebám, 
nabídkám a 
mo�nostem 

daného �kolního 
roku. Jejich 

realizace je 

øe�ena v roèním 
plánu �koly.                      
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P$íloha &. 2 

(k &ásti 3) 
 

Výchovné a vzd&lávací strategie na úrovni �koly 
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1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4

Vytváøíme prostor k tomu,aby ka�dé dítì za�ilo pocit 
úspìchu. Tím podporujeme jeho chu� do dal�ího 

uèení a vedeme ho k tomu, aby pochopil, �e 
vzdìlávání je celo�ivotní zále�itostí a potøebou. 
Povzbuzujeme �áky pozitivním hodnocením a 

pochvalou. 

x x x x x x x x x x x x x x x x x

Umo�òujeme �ákovi vhodným zpùsobem vyjádøit 
jeho vlastní názor a dáváme mu pøíle�itost vhodným 

zpùsobem reagovat na názory jiných
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Klademe dùraz na �ákovu samostatnost a 
samost.práci, ale zároveò mu umo�òujeme práci ve 

skupinách, ve kterých si vyzkou�í rùzné role. 
Chceme, aby �áci dovedli øe�it problémy samostatnì 
i v týmu. K tomu �ákùm nabízíme rùzné formy práce 

a zdroje informací.

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Podporujeme takovou �ákovu iniciativu, která je 
projevem jeho vstøícného vztahu ke vzdìlávání a 

�kole. 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Vedeme �áky k úèelné argumentaci, k vytváøení 
vlastních tvrzení a k hledání cesty k jejich ovìøení. 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Vytváøíme takové prostøedí, aby se dítì umìlo 
vyrovnat s vlastní chybou, nebrali ji jako selhání a 

aby ho neodrazovala od dal�ího uèení. 
x x x x x x x x x x x x x x

Uèíme �áky èíst s porozumìním, zaøazujeme práci s 
textem.

x x x x x x x x x x x

Podporujeme spolupráci a zdravé vztahy v tøídním 
kolektivu i mimo nìj, vytváøíme prostor pro 

spoleènou tvorbu pravidel slu�ného chování a trváme 
na jejich dodr�ování. Vysvìtlujeme dopady 

nevhodného chování. 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

k. SOCIÁLNÍ, 
PERSONÁLNÍ 

k. OBÈANSKÉ  k. PRACOVNÍ 
Spoleèné výchovnì vzdìlávací strategie

k. UÈENÍ k. ØE�ENÍ PROBLÉMÙ  k. KOMUNIKATIVNÍ  
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1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4

Podporujeme èinnostní uèení. x x x x x x x x x x x x x x x

Vedeme �áky k zodpovìdnosti za jejich 
rozhodnutí, navozujeme takové situace, které 

nutí �áka se rozhodovat, vybírat si. 
x x x x x x x x x x x x x x

Do �ivota �koly zaøazujeme celo�kolní projekty, 
které napomáhají pøiznivé klima napøíè �kolou a 

rozvíjejí osobnost ka�dého �áka. 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Vy�adujeme od �ákù, aby se nauèili prezentovat 
výsledky své práce a zhodnotit sami sebe. 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Zamìøujeme se na vyu�itelnost uèiva v 
praktickém �ivotì. 

x x x x x x x x x x x x x x

Vysvìtlujeme �ákùm nutnost plánování, 
kontroly a sebehodnocení. 

x x x x x x x x x

Nabízíme v�em �ákùm pomocnou ruku a 
vedeme je také ke vzájemné pomoci

x x x x x x x x

Sledujeme chování �ákù, netolerujeme vulgární, 
agresivní, hrubé chování a vèas individuálnì 
øe�íme kázeòské pøestupky. Neuplatòujeme 

princip kolektivní viny. 

x x x x x x x x x x x x

k. SOCIÁLNÍ, 
PERSONÁLNÍ 

k. OBÈANSKÉ  k. PRACOVNÍ 
Spoleèné výchovnì vzdìlávací strategie

k. UÈENÍ k. ØE�ENÍ PROBLÉMÙ  k. KOMUNIKATIVNÍ  
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P$íloha &. 3 

(k &ásti 2) 
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�VP ZV - KRUH, verze 2018

ro�ník 1 2 3 4 5

Okruhy:

Ekosystémy Int.  Tv, Prv -  Procházka 
mìstem Svitavy                 
Int.  Prv, VV - malba, 
kresba - pøíroda, mìsto 
Svitavy                             
Int. PV - práce s 
pøírodninami                       
Int. HV - zpìv písní s 
pøírodní tématikou 

Int. Prv - Domov a jeho 
okolí; Krajina kolem nás,      
Int. VV

 Int. !J - pøíbìhy a povìsti 
Svitavska,                               
Int. VV

Int. P" - Rozmanitost 
pøírody                                           
Int. Vl - Na�e vlast; Povrch 
ÈR; Mìsta ÈR; Obrazy z 
èeských dìjin;                         
Int. !J - pøíbìhy a povìsti 
z èeských dìjin                      
Int. VV                   

Int. P" - Pøíroda Evropy a 
svìta                                    
Int. Vl - ÈR, Evropa, svìt; 
Povrch Evropy; Mìsta 
Evropy; Státy Evropy             
Int. VV                  

Základní podmínky 
�ivota

Int. TV,   Stavby ze snìhu - 
vlastnosti vody                   
Int.  VV - malba, kresba 
pøírody                                 
Int. PV - výrobky z 
pøírodnin                                

Int. Prv - U vody;    V lese; 
Na zahradì, Na poli; Na 
louce;                                   
Int. VV                                

Int. Prv - Základní 
podmínky �ivota                                       
Int. VV

Int. P" - �ivá pøíroda          
Int. Vl - Na�e vlast; 
Poloha, Povrch,Vodstvo, 
Poèasí, Podnebí ÈR                            
Int. VV

Int. P" - Podmínky �ivota 
na Zemi                                      
Int. Vl - Planeta Zemì; 
Poloha, Povrch, Vodstvo, 
Poèasí, Podnebí Evropy                     
Int. VV

Pr$"ezové téma: Environmentální výchova (EV)



�VP ZV - KRUH, verze 2018

ro�ník 1 2 3 4 5

Okruhy:

Lidské aktivity a 
problémy �ivotního 
prost�edí

Int. Prv - Cestièka  do 
�koly                                 
Int. PV, VV -  Památky 
mìsta Svitavy                                           

Int. Prv - Krajina kolem 
nás                                        
Int. VV

Int. !J - pøíbìhy a povìsti 
Svitavska                                
Int. VV

Int. P� - V lese; U lidských 
obydlí; Na poli; Na louce; 
Ve vodì a v jejím okolí    
Int. Vl - Na�e vlast; Pùda a 
zemìdìlství, Nerostné 
bohatství, �ivotní prostøedí 
ÈR; Obrazy z èeských dìjin                                
Int. !J - pøíbìhy a povìsti 
z èeských dìjin

Int. P� - Èlovìk a technika; 
Zemì - planeta lidí                                           
Int. Vl - Mìsta, státy, 
Prùmysl, Zemìdìlství 
Evropy                                    
Int. VV

Vztah "lov#ka k 
prost�edí

Int. Prv - Jsem �kolák; 
Re�im dne                           

Int. Prv - Vìci a èinnoésti 
kolem nás; Lidé a èas; 
Èlovìk a zdraví; Osobní 
hygiena

Int. Prv - Na�e obec; 
Práce, technika a volný èas; 
Vý�iva a zdraví; Èlovìk 
mezi lidmi    Int.  VV

Int. P� - Ekologie; 
Výchova ke zdraví                                 
Int. Vl - �ivotní prostøedí; 
Ochrana pøírody                     
Projekt -  �kola za �kolou- 
výuka spojená s pobytem v 
pøírodì                                 
(Int. VV)

Int. P� - Èlovìk a technika; 
Zemì - planeta lidí; 
Výchova ke zdraví                 
Int. Vl - Èlovìk, jeho 
�ivotní podmínky a vztahy 
k prostøedí                                    
Int. VV

Sbìrový týden, náv�tìva HZS , Den Zemì - Ekojarmark, branná vycházka , Zelené Vendolí, Ekoznámka, tøídìní odpadu, adopce zvíøete, první pomoc, péèe o zeleò atd.

Pr$�ezové téma: Environmentální výchova (EV)



�VP ZV - KRUH, verze 2016

ro�ník 6 7 8 9

Ekosystémy

Int. Bot - ekosystémy rostlin - vod, 
ba�in, polí a lesa                     Int. 

Z - Úvod do ka�dého svìtadílu , 
vegetaèní pásy               Int. VV                                                

Int. Zoo - Hmyz polí, lesa a 
domácnosti                                   
Int. VV

Int. VV Int. VV

Základní podmínky 
�ivota

 Int. Fy - o teplotì,                         
Int. VV - zmìny krajiny,

Int. Zoo - základní podmínky 
�ivota                                             
Int. VV

Int. Ch - voda a vzduch              

Int. VV

Int. GEV - Základy ekologie         
Int. Fy - Energie a její zdroje     
Int. VV 

Lidské aktivity a 
problémy �ivotního 

prost#edí

Int. Fy - o elektrickém proudu         
Int. VV - významná místa na�í 
Zemì,                                                
Int. D - prùmyslová revoluce

Int. D - prùmyslová revoluce     
Int.  VV                                          

Int. Z

 Int. VV Int. GEV - základy ekologie                                       
Int. Ch - Kyselé de�tì, 
Prùmyslová hnojiva                  
Int. VV

Vztah �lov"ka k 
prost#edí

Int. Bot - léèivé rostliny - houby,                                
Int. HV - písnì s texty o pøírodì (6 
- 9)                                                  

Int. VV

Int. Z - Svìtové ekologické 
problémy,Ochrana pøírody         
Int. HV                                           

Int. VV

Int. OV - Zdravý zpùsob �ivota,  
Int. HV                                          

Int. VV 

Int. GEV - Základy ekologie         
Int. Fy - Energie a její zdroje            
Int. Ch - Zdroje energie, zdravý 
�ivotní styl, chemie a �ivotní 
prostøedí, kyselé de�tì, smog        
Int. Z - Ochrana pøírody ÈR, 
CHKO, NP v ÈR                          
Int. HV, VV,  OV

Sbìrový týden, náv�tìva HZS , Den Zemì - Ekojarmark, branná vycházka , Zelené Vendolí, Ekoznámka, tøídìní odpadu, adopce zvíøete, první pomoc, péèe o zeleò atd.
Tøídnické hodiny. 

Téma: Environmentální výchova (EV)
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ro�ník 1 2 3 4 5

Okruhy:

Evropa a sv!t nás zajímá

Int. Prv - Tradice a zvyky v 
Evropì (evropské x sv�tové) 

Int. Prv - Tradice a zvyky v 
Evropì (evropské x sv�tové) 

Int. �J -  Lidová slovesnost 
a tradice, zvyky ve svìtì, 
rodinné pøíbìhy, zá�itky a 
zku�enosti z Evropy a svìta 

Int. �J -  Lidová slovesnost 
a tradice, zvyky ve svìtì, 
rodinné pøíbìhy, zá�itky a 
zku�enosti z Evropy a svìta 
Int. VV

Objevujeme Evropu a 

sv!t

Int. �J - evropské a svìtové 
pohádky                             
Projekt -Den Evropy 

(pozn. ka�dá t#ída 
p#edstavuje jeden stát 
Evropy )y ) 

Int. �J - evropské a svìtové 
pohádky, evrop�tí a svìtový 
autoøi pohádek a pøíbìhù                      
Projekt -Den Evropy 

(pozn. ka�dá t#ída 
p#edstavuje jeden stát 
Evropy )                                

Int. Prv                              

Int. �J - evropské a svìtové 
pohádky, evrop�tí a svìtový 
autoøi pohádek a pøíbìhù                                  
Int. VV                                                

Projekt -Den Evropy 

(pozn. ka�dá t#ída 
p#edstavuje jeden stát 
Evropy )    

Int. VV - malování 
Evropských symbolù a 
vlajek                                 
Int. Vl  - Na�e vlast 
(sousední evropské státy)                        

Projekt -Den Evropy 

(pozn. ka�dá t#ída 
p#edstavuje jeden stát 
Evropy ) 

Projekt -Den Evropy 

(pozn. ka�dá t#ída 
p#edstavuje jeden stát 
Evropy )

Jsme Evropané

Projekt -Den Evropy (pozn. 
ka�dá tøída pøedstavuje 
jeden stát Evropy ) 

Projekt -Den Evropy (pozn. 
ka�dá tøída pøedstavuje 
jeden stát Evropy ) 

Projekt -Den Evropy (pozn. 
ka�dá tøída pøedstavuje 
jeden stát Evropy ) 

Projekt -Den Evropy (pozn. 
ka�dá tøída pøedstavuje 
jeden stát Evropy ) 

Projekt -Den Evropy (pozn. 
ka�dá tøída pøedstavuje 
jeden stát Evropy ) 

Pr"!ezové téma: Výchova k my�lení v evropských a globálních souvislostech (GV)



�VP ZV - KRUH, verze 2018

ro�ník 6 7 8 9

Okruhy:

Evropa a sv!t nás 
zajímá

Int. �J, AJ -  Lidová slovesnost a 
tradice, zvyky ve svìtì, rodinné 
pøíbìhy, zá�itky a zku�enosti z 
Evropy a svìta                             
Int. VV

Int. AJ                                                     

Int. �J - Lidová  slovesnost a 
tradice, zvyky ve svìtì, rodinné 
pøíbìhy, zá�itky a zku�enosti z 
Evropy a svìta                             
Int. VV

Int. HV - hudba evropských i 
mimoevropských národù jako 
souèást jejich tradice                      
Int. AJ                                                 

Int. Z - Lidské rasy, národy, 
jazyky,                                         

obyvatelstvo ,národy, nábo�enství 
a zvyky obyvatel Ameriky, Asie a 

Evropy             Int. VV

Int. NJ                                            

Int. AJ                                            

Int. VV

Objevujeme Evropu a 

sv!t

Projekt -Den Evropy (pozn. 

ka�dá t#ída p#edstavuje jeden 
stát Evropy )                                        
Int. VV

Int. Z - svìtová hospodáøství, 
svìtové zemìdìlství x Evropa, 
cestovní ruch, mezinárodní 
obchod, hlavní hospodáøské oblasti 
ve svìtì, státní zøízení a zpùsoby 
vlády,                                                             
mezinárodní a politické organizace 
a seskupení                                              
Projekt -Den Evropy (pozn. 

ka�dá t#ída p#edstavuje jeden 
stát Evropy )                                        
Int. VV

Projekt -Den Evropy (pozn. 

ka�dá t#ída p#edstavuje jeden 
stát Evropy )                                       
Int. Z - osídlení Ameriky, základní 
chakateristika jednotlivých zemí 
(krajin ) Evropy, EU , �kolství v 
evrospkých zemích                      
Int. VV                               

 Projekt -Den Evropy (pozn. 

ka�dá t#ída p#edstavuje jeden 
stát Evropy )                                        
Int. VV                                      

Jsme Evropané

Projekt -Den Evropy (pozn. 

ka�dá t#ída p#edstavuje jeden 
stát Evropy )

Int. HV - Hymna EU                                Projekt -Den Evropy (pozn. 

ka�dá t#ída p#edstavuje jeden 
stát Evropy )                                        
Int. Z

Int. D - zánik Rakouska -Uherska, 
první svìtová válka, druhá svìtová 
válka, studená válka, rok 1989                              
Int. OV

Pr$#ezové téma: Výchova k my�lení v evropských a globálních souvislostech (GV)
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ro�ník 1 2 3 4 5

Okruhy:

Kritické �tení a vnímání 
mediálních sd!lení

Int. �J - beseda v knihovnì Int. �J - rozbory !asopis", 
práce s encyklopediemi, 
pravidelné náv�t�vy 
knihovny

Int. �J - rozbory !asopis", 
práce s encyklopediemi                   
Projekt -  Já a my.

Int. �J - rozbory !asopis", 
práce s encyklopediemi               
Inf. P#

Int. �J - rozbory !asopis", 
práce s encyklopediemi               
Int. Vl                                                

Int. Inf - téma internet - 
vnímání obsahu a struktury 
internetových stránek                              
Int. P#

Interpretace vztahu 

mediálních sd!lení a 
reality

Int. �J - #tení - vytvá$ení 
inzerát", reklam,�         
Inf. VV

Int. VV, PV - vytvá$ení 
reklamy na ochranu 

�ivotního prost$edí         
Inf. P#

Int. Vl                                                

Int. Inf - téma internet - 
vnímání obsahu a struktury 
internetových stránek 
(rozdíly mezi reklamou a 
zd�lením)      Int. P#

Stavba mediálních 
sd!lení

Int. �J - #tení - vytvá$ení 
inzerát", reklam,�

Int. �J - #tení - vytvá$ení 
zprávy, oznámení, 
pozvánky                                 
Int. Vl - sledování 
p$edpov�di po!así a 
následný záznam

Int. Noviná#

Vnímání autora 
mediálních sd!lení

Fungování a vliv médií 
ve spole�nosti

Pr$#ezové téma: Mediální výchova  (MeV)

vysílání �kolního rozhlasu - poslech i p$ísp�vky



�VP ZV - KRUH, verze 2018

ro�ník 1 2 3 4 5

Okruhy:

Tvorba mediálního 
sd!lení

Int. �P - jednání a tvorba 
výstupu v �ákovském 
parlamentu   

Int. �P - jednání a tvorba 
výstupu v �ákovském 
parlamentu   

Int. VV                             

Int. Noviná"                        
Int. - výstupy z projekt�, 
sout��í, akcí                                
Int. #J - tvorba hlasatele

Int. �P - jednání a tvorba 
výstupu v �ákovském 
parlamentu                                  

Int. Noviná"                            
Int. - výstupy z projekt�, 
sout��í, akcí

Práce v realiza�ním 
týmu

Int. Vl - presentace m�st Int. Vl - presentace stát�                      
Int. Noviná"                            
Int. #J - skupinová práce

Pozn.: �P - �ákovský parlament
Zapojit �áky do písemného i mluveného projevu tvorbou mediálních prezentací akcí na internetu, ve výv�skách, v rozhlase, ve �kolních novinách. U ka�dé akce, 
projektu pov�"it �áky prezentací a zpracováním výstup�.  Po"izování fotodokumentace �kolních akcí. 
Nashledanlou, �kolo. 

Pr$"ezové téma: Mediální výchova  (MeV)
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ro�ník 6 7 8 9

Okruhy:

Kritické �tení a vnímání 
mediálních sd!lení

Int. �J - sloh - porovnávání 
zpravodajství                                      
interpretace p�e�tené kní�ky       

Int. Inf. - téma internet, kapitola 

vyhledávání na internetu - 

zpracování vyhledaných objekt! 

Int. VV                                         

Int. Z                                                    

Inf. VV Int. �J - sloh - porovnávání 

zpravodajství                                       

Int. VV

Int. �J - sloh - porovnávání 

zpravodajství                                      

Int. Z - aktuality, interpretace, 

selektivn" k zemím                         

Int. D                                            

Inf VV

Interpretace vztahu 

mediálních sd!lení a 
reality

Int. �J - rozdíl mezi zprávou a 

reklamou                                               

Int. Inf - téma internet, kapitola  

vyhledávání na internetu - 

zpracovávání vyhledaných objekt!                              

Int. VV                                          

Int. Z

Int. �J - porovnávání televizních 

zpráv (CT1, NOVA, PRIMA)                               

Int. VV 

Int. �J - rozbor lit. textu            

Int. VV

Int. �J - rozbor lit. textu             

Int. VV                                          

Int. Vz                                          

Int. D                          

Stavba mediálních 
sd!lení

Int. �J - sloh - vyp.                        

Int. Noviná#                                             
Int. Inf - téma zpracování a vyu�ití 

informací, MS Word - tvorba 

zpráv, zd"lení, leták!, �

Int. �J - sloh - vyp.                      

Int. Noviná#                                         
Int. �J - sloh - sledování d"ní ve 

t�íd" -> tvorba zprávy                                    

Int. Noviná#                                             

Int. �J - sloh - obsah internet. 

stránek                                              

Int. Noviná#                                   
Int. Ch - referáty, interpretace 

zji�t"ných informacíInt.                                    

Pr$#ezové téma: Mediální výchova  (MeV)
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ro�ník 6 7 8 9

Okruhy:

Vnímání autora 
mediálních sd�lení

Int. !J - dramatizace Int. !J - sledování výb�ru a 
kompinace slov v med. sd�lení, 
rozbor textu

Int. !J - sledování výb�ru a 
kompinace slov v med. sd�lení, 
rozbor textu                                             

Int. !J - sledování výb�ru a 
kompinace slov v med. sd�lení, 
rozbor textu                                            

Int. VZ 

Fungování a vliv médií 
ve spole"nosti

Int. HV - média a hudba                      Int. HV - hudba jako spot"eba            
Int. VZ

Tvorba mediálního 
sd�lení

Int. �P - jednání a tvorba výstupu 
v �ákovském parlamentu                      
Int. Noviná#                                     
Int. - výstupy z projekt", sout��í, 
akcí                                                          
Int. - relace �ák" ve �kolním 
rozhlase                                                 

Int. Inf - téma zpracování a vyu�ití 
informací, MS Word - tvorba 
zpráv, zd�lení, leták", �             
Int. VV

Int. �P - jednání a tvorba výstupu 
v �ákovském parlamentu                      
Int. Noviná#                                        
Int. - výstupy z projekt", sout��í, 
akcí                                                          
Int. - relace �ák" ve �kolním 
rozhlase                                                 

Int. BiS - fotodokumentace                                    

Int. Fy - laboratorní práce            
Int. VV

Int. �P - jednání a tvorba výstupu 
v �ákovském parlamentu                                    
Int. Noviná#                                        
Int. - výstupy z projekt", sout��í, 
akcí                                                          
Int. - relace �ák" ve �kolním 
rozhlase                                       

Int. VV

Int. �P - jednání a tvorba výstupu 
v �ákovském parlamentu                                    
Int. Noviná#                                        
Int. - výstupy z projekt", sout��í, 
akcí                                                          
Int. - relace �ák" ve �kolním 
rozhlase                                       

Int. VV

Práce v realiza"ním 
týmu

Int. Noviná#                                    
Int. !J - skupinová práce                     
Projekt Podzimní pobyt na 
Svojanov�                                             
Int. Fy - laboratorní práce

Int. Noviná#                                         
Int. !J - skupinová práce                   
Int. DoV - téma v�echny - práce ve 
skupinách                                        
Int. Fy - laboratorní práce 

Int. Noviná#                                     
Int. Fy - laboratorní práce                     
Int. !J - skupinová práce            
Int. Ch

Int. Noviná#                                      
Int. Ch - laboratorní práce                    
Int. Fy - laboratorní práce                     
Int. !J  - skupinová práce

Pozn.: �P - �ákovský parlament
Zapojit �áky do písemného i mluveného projevu tvorbou mediálních prezentací akcí na internetu, ve výv�skách, v rozhlase, ve �kolních novinách. U ka�dé akce, 
projektu pov�!it �áky prezentací a zpracováním výstup".  Po!izování fotodokumentace �kolních akcí. 

Nashledanou, �kolo.

T!ídnické hodiny.

Pr$#ezové téma: Mediální výchova  (MeV)



�VP ZV - KRUH, verze 2018

ro�ník 1 2 3 4 5

Okruhy:

Kulturní diference

Projekt - Já a my

Lidské vztahy

Int. !J - r!zné národní 

pohádky                         Int. 

Prv

Int. !J - r!zné národní 

pohádky                         Int. 

Prv - U� jsem �kolák, moje 

rodina, ná� domov, zvyky a 

tradice

Etnický p"vod

Multikulturalita

Int. !J - mate"ský jazyk, 
národní jazyk

Princip sociálního smíru 
a solidarity

Int. Prv - Práva d�tí Int. Prv - Práva d�tí

Den Evropy (projekt), zapojení do humanitárních aktivit (sbírky, prodej p"edm�t! apod.)

Podpora multikulturních po"ad! (kino, divadlo, vystoupení r!zných etnik , besedy o aktuálním d�ní ve sv�t� (solidarita, sbírky, aktuality)

Pr"#ezové téma: Multikulturní výchova  (MuV)

Pr"b$�n$ - respektování odli�ností ka�dého z nás,  inspirace v literatu"e, $etba a zamy�lení nad texty s touto tematikou



�VP ZV - KRUH, verze 2018

ro�ník 6 7 8 9

Okruhy:

Kulturní diference

Int. VV Int. VV Int. Z - Lidé sv�ta (národy, jazyk, 

nábo�enství)                                  

Int. OV - Mýtus a nábo�enství Int. 

VV

Int. VV                                          

Int. Z

Lidské vztahy

Int. D - Poznávání kultury, 

nábo�enství, terorismus,                             

Int. D - Poznávání kultury, 

nábo�enství, terorismus                           

Int. D - nacismus, 2.sv. válka     

Int. OV        

Etnický p"vod

Int. HV - etnická hudba (ukázky) 

jazz - vznik,rasy�                        

Int. D                                             

Int. Z

Multikulturalita
Int. HV

Int. AJ - I live in Europe             

Int. HV

Int. HV - písn� jiných národ! (i v 

jiných roènících)

Princip sociálního smíru 

a solidarity

Den Evropy (projekt), zapojení do humanitárních aktivit (sbírky, prodej pøedmìtù apod.)
Podpora multikulturních poøadù (kino, divadlo, vystoupení rùzných etnik , besedy o aktuálním dìní ve svìtì (solidarita, sbírky, aktuality)
Tøídnické hodiny
Téma je ka�dodenní souèástí výchovné práce napøíè �kolou

Pr��ezové téma: Multikulturní výchova  (MuV)
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ro�ník 1 2 3 4 5

Okruhy:

Rozvoj schopností 
poznávání

Int. -  v�echny  p!edm"ty                    
#J, M, PV, VV, Tv, Prv

Int. -  v�echny  p!edm"ty                   
#J, M, PV, VV, Tv, Prv    
Projekt Le�, kráde�

Int. -  v�echny  p!edm"ty                    
#J, M, Pv, Tv, VV

Int. -  v�echny  p!edm"ty                    
#J, TV, VV, M, PV

Int. -  v�echny  p!edm"ty  
#J, M, PV, VV, TV

Sebepoznání a 
sebepojetí

Inf. Prv    Projekt Le�, kráde� Projekt - Já, My Int. #J - Lv - Dosp!lým 
vstup zakázán

Seberegulace a 

sebeorganizace

Int. Prv - Pracovní návyky                         
Int. VV

Int. VV                             

Projekt Le�, kráde�
Int. Prv - Pe�ujeme o své 
zdraví                          Int. 

VV

Int. VV Int. VV

Psychohygiena

Int. Prv - .�ivot v rodin!, 
Povolání

Kreativita

Int - ve v�ech ro�nících v 
#J (Lv)  - r#zné hry a 
modelové situace, 
dramatizace                   Int. 

VV

Int. #J                            
Int. VV

Projekt - Já, My          Int. 

#J                         Int. VV
Int. #J                               
Int. VV

Int. #J - Lv -dramatizace              

Int. VV

Pr$!ezové téma: Osobnostní a sociální výchova  (OSV)
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ro�ník 1 2 3 4 5

Okruhy:

Poznávání lidí

Int. HV, !J, Prv - hry a 

písni�ky na seznámení
Projekt Le�, kráde� Int. !J - Lv - bajky

Mezilidské vztahy

Int - ve v�ech ro�nících v 
M, !J, Prv - skupinová 
práce                            Int. 

VV

Int. !J - oslovení, pozdrav, 
prosba, pod!kování                 
Int. M                         Int. 

Prv,                     Int. VV                        

Projekt - Já,My               
Int. !J                        Int. 
Prv,                     Int. M                       

Int. VV

Int. !J                                         
Int. M                             

Int. VV

Int. !J                                         
Int. M                             

Int. VV

Komunikace

Int. !J,                      Int. 
VV,                      Int. M,                       

Int. Prv

Int. !J,                      Int. 
VV,                      Int. M,                       

Int. Prv

Int. !J,                      Int. 
VV,                      Int. M,                       

Int. Prv

Int. !J,                      Int. 
VV,                      Int. M,                       

Int. !J,                      Int. 
VV,                      Int. M,                       

Kooperace a kompetice

Int - ve v�ech ro�nících -
M, !J, Prv - �innostní 
u�ení                            Int. 

TV

Int.  !J                       Int. 
Tv                        Int. M                     

Int. Prv

Projekt - Já,My           Int. 

!J                         Int. Prv                    
Int. TV

Int. !J                         Int. 
Prv                        Int. TV

Int. TV - hry, týmová 
spolupráce v dru�stvu, int - 
ve v�ech ro�nících     Int. 

!J                         Int. M

"e�ení problém# a 
rozhodovací dovednosti

Int - ve v�ech ro�nících - 
!J (Lv), Prv - hry a 

modelové situace, 
dramatizace                  Int. 

VV

Int.  !J                       Int. 
Tv                                          

Int. Prv

Int. Prv - Na�e vlast     Int. 

!J                          Int. VV
Int. !J                          Int. 
VV

Int. !J -  Lv - Sv!t plný 
dobrodru�ství                Int. 

VV

Pr#$ezové téma: Osobnostní a sociální výchova  (OsV)
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Hodnoty, postoje, 

praktická etika

Int - ve v�ech ro�nících - 
!J (Lv), Prv - hry a 

modelové situace, 
dramatizace

Int. !J                    Int.Prv Int. Prv - Na�e vlast     Int. 

!J
Int. !J Int. !J

�kolní olympiáda
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ro�ník 6 7 8 9

Okruhy:

Rozvoj schopností 

poznávání

realizace v rámci t#ídnických 
hodin                                              

Int.  TV

realizace v rámci t�ídnických hodin                               

Int. Tv

realizace v rámci t�ídnických hodin                               

Int. Tv                                             

Int. Ov

realizace v rámci t�ídnických hodin  

Sebepoznání a 
sebepojetí

realizace v rámci t#ídnických 
hodin                                              

Int.  TV

Int. Tv                                            

Int. VV

Int. Tv                                             

Int. Ov                                            

Int. VV

Int. VV

Seberegulace a 

sebeorganizace

realizace v rámci t#ídnických 
hodin                                              

Int.  TV

 Int. Tv Int. VZ- vztah k druhému pohlaví, 

první sex.kontakty, rozhodování v 

oblasti sex. chování                     

Int. Tv

Psychohygiena
realizace v rámci t#ídnických 
hodin                                              

Int. Vz,                                           

Int. OV

Kreativita

Int. VV                                  

realizace v rámci t#ídnických 
hodin       

Int. VV    Int. VV    Int. VV    

Poznávání lidí
realizace v rámci t#ídnických 
hodin                                              

Int. OV Int. Vz

Mezilidské vztahy

Int. TV                                   

realizace v rámci t#ídnických 
hodin      

Int. TV                                           

Int. OV

Int. Ch                                            

Int. Tv                                             

Int. OV

Int. CH

Pr"!ezové téma: Osobnostní a sociální výchova  (OSV)
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ro�ník 6 7 8 9

Okruhy:

Kooperace a kompetice

realizace v rámci t�ídnických 
hodin                                              

Int.  TV

Int. TV Int. Tv                                                       

Int CH

Int. VZ - rodina- postavení �eny a 

mu�e                                              

Int. CH

!e�ení problém" a 
rozhodovací dovednosti

realizace v rámci t�ídnických 
hodin                                              

Ka�dodenní sou#ást pobytu ve 
�kole                                                     
Int. OV

Ka�dodenní sou#ást pobytu ve 
�kole                                                
Int. VZ

Sout$� Právo na ka�dý den           

Int. D                                                

Int. VZ

Hodnoty, postoje, 

praktická etika

realizace v rámci t�ídnických 
hodin                                              

Int. VZ - Formy aktivního u!ení- 
získávání argument".  
Odpov�dnost za své chování

Komunikace

Int. TV                                           

Int. VV                                          

realizace v rámci t�ídnických 
hodin      

Int. TV                                           

Int. VV    

 Int. TH -Kontakty mezi lidmi, 

Základní pravidla slu�ného chování                               

Int. CH                                           

Int. OV                                           

Int. Tv                                              

Int VV

Int. Vz                                            

Int. VV                                          

Int. CH

�kolní olympiáda, výlety, exkurze, spole!né aktivity a projekty �koly i mimo ni. OSV je nedílnou sou!ástí �ivota i ve �kole.

Pr"�ezové téma: Osobnostní a sociální výchova  (OsV)
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ro�ník 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Okruhy:

Ob�anská 
spole�nost a 

�kola

Int.!J, M - 
ukázkové 
hodiny pro 
rodi!e a M�

Int. HV,!J - 
program Vánoce 
- �D

Projekt - �kola 
za �kolou - 
vztahy mezi �áky 
a u!iteli v jiném 
prost"edí

Int. PV P"íprava 
a vedení aktivit v 
M�

Int. PV chlapci

Ob�an, 
ob�anská 

spole�nost a 
stát

Projekt - Le� 
a kráde�

Projekt - Já a 
my-komunikace, 
spolupráce 
"e�ení konflikt#

Int.Vl Na�e vlast 
a státní z"ízení        

Int Vl-
Putování po 
$R , Svitavy

Projekt- 
stmelovací 
pobyt        

Int. !J,D - 
Praha  hlavní 
m%sto - exkurze       
Int. OV - typy 
státu

Int. D -Právo v 
pr#behu d%jin   

Int. OV          

Int. Z

Formy 

participace 

ob�an" v 

politickém 

�ivot#

Int. Vl - 
volby,státní 
z"ízení, dopravní 
h"i�t%

Int. D - Boj za 
volební právo

Principy 

demokracie 

jako formy 

vlády a 

zp"sobu 

rozhodování

Int. Prv -�ivot 
t"ídy, �koly, 
vztahy mezi 
�áky a u!iteli, 
�kolní "ád, 
pravidla 
chování

Int. Prv.-�ivot 
t"ídy, �koly, 
vztahy mezi 
�áky a u!iteli, 
�kolní "ád, 
pravidla 
chování

Int. Prv.-�ivot 
t"ídy, �koly, 
vztahy mezi 
�áky a u!iteli, 
�kolní "ád, 
pravidla chování

Int. OV Int. D -ústava, 
absolutismus x 
demokracie

Náv�t%vy soudu, spolupráce se soudci formou besed a spole!ných aktivit, besedy s psychology (dle aktuálních nabídek a mo�ností), �ákovský parlament,
�ákovská samospráva (2.st.) participace na �ivot% m%sta

Pr"$ezové téma: Výchova demokratického ob�ana (VDO)

Int. Prv - spolupráce s hasi!i a policií (besedy, 
ukázkové dny �)
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P�íloha �. 4 

(k �ásti 5.3) 

 

Volitelné p�edm!ty  
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Tato pøíloha obsahuje pøehled nabízených volitelných pøedmìtù, jejich charakteristik a 

obsahových náplní.  
 

 

 

 

Pozn.: 

Nabídka volitelných pøedmìtù v tabulce je orientaèní, mù�e být mìnìna v závislosti na 
personálním obsazení a poptávce �ákù.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabídka volitelných p�edm�t� 

6. ro�ník 7. ro�ník 8. ro�ník 9. ro�ník 
    

· Rýsování 
(Rýs) 

· Dopravní výchova 

(DoV) 

· Biologický semináø 
(BiS) 

· Informatika a 

výpoèetní technika 
(IVT) 

· Technické kreslení 
(TK) 

· Øemeslné práce 
(ØP) 

 

 

 

 

 

 

 

· Spoleèenská 
výchova (SpV) 

· Cvièení z ÈJ 

(CvÈJ) 
· Cvièení 

z matematiky 

(CvM) 

· Biologický semináø 
(BiS) 

· Informatika a 

výpoèetní technika 
(IVT) 

· Psaní v�emi deseti 
(Ps10) 

· Konverzace v Aj 

(KAj) 

· Základy fotografie 
a filmu (ZFF) 

 

 

· Informatika a 

výpoèetní technika 
(IVT) 

· Psaní v�emi deseti 
(Ps10) 

· Cvièení z ÈJ (CvÈj) 
· Cvièení z M (CvM) 

· Elektrotechnika (ET) 
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5.3.1.1 Charakteristika vyu�ovacího p�edm�tu 
 

5.3.1.1.1  Obsahové, �asové a organiza�ní vymezení 
 

Volitelný pøedmìt informatika a výpoèetní technika navazuje na dovednosti a znalosti získané 
v rámci výuky povinného pøedmìtu informatika. 

Hlavním smyslem volitelného pøedmìtu informatika je roz�íøení informaèní gramotnosti �ákù. 

Znamená to, aby �áci získali v prùbìhu povinného vzdìlávání základní dovednosti v ovládání 
výpoèetní techniky a moderních informaèních technologií, aby byli schopni orientovat se ve 
svìtì informací, aby se nauèili tvoøivì s nimi pracovat a vyu�ívat je pøi dal�ím vzdìlávání i v 
praktickém �ivotì. Vzhledem k narùstající potøebì osvojení si dovedností práce s výpoèetní 
technikou ji� v raném vìku byla vzdìlávací oblast Informaèní a komunikaèní technologie 
zaøazena také jako volitelná souèást základního vzdìlávání na druhém stupni. Získané 
dovednosti jsou v informaèní spoleènosti nezbytným pøedpokladem uplatnìní na trhu práce i 
podmínkou k efektivnímu rozvíjení profesní i zájmové èinnosti. 

Zvládnutí výpoèetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování potøebných 
informací pomocí internetu a jiných digitálních médií, umo�òuje realizovat metodu �uèení 
kdekoliv a kdykoliv�, vede k �ádoucímu odlehèení pamìti pøi souèasné mo�nosti vyu�ít 
mnohonásobnì vìt�ího poètu dat a informací ne� dosud, urychluje aktualizaci poznatkù 
a vhodnì doplòuje standardní uèební texty a pomùcky. 

Dovednosti získané ve vzdìlávací oblasti Informaèní a komunikaèní technologie umo�òují 
�ákùm aplikovat výpoèetní techniku s bohatou �kálou vzdìlávacího softwaru a informaèních 
zdrojù ve v�ech vzdìlávacích oblastech celého základního vzdìlávání. Tato aplikaèní rovina 
pøesahuje rámec vzdìlávacího obsahu vzdìlávací oblasti Informaèní a komunikaèní 
technologie a stává se souèástí v�ech vzdìlávacích oblastí základního vzdìlávání. 

Volitelný pøedmìt informatika je zamìøen na druhý stupeò. Na druhém stupni se vyuèuje 1 
hodina týdnì a je vytvoøen pro roèníky sedmý, osmý a devátý. �áci jsou dìleni na maximálnì 
�estnáctièlenné skupiny z dùvodu kapacity poèítaèové uèebny. S �áky je pracováno 
individuálnì. V�ichni �áci zvládnou základní èást uèiva. �áci, kteøí zvládají základní uèivo, 

mají mo�nost prohlubovat své schopnosti a znalosti na roz�iøujícím uèivu. 

Pøedmìt je ji� svou podstatou zamìøen zejména na rozvoj dovedností �ákù. Dùraz na znalosti 

a vìdomosti je tudí� men�í ne� v teoretických pøedmìtech. Tím jsou dány i metody práce 
zamìøené pøedev�ím na samostatnou práci �ákù, na øe�ení problémù, na logické a 
algoritmické my�lení, na práci ve skupinách, sebekontrolu, tvoøivost s dùrazem na èinnostní 
charakter uèení. 

 

5.3.1 Informatika a výpo�etní technika (IVT) 
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Do vzdìlávacího obsahu volitelného pøedmìtu informatika a výpoèetní technika jsou 

zaèlenìna tato prùøezová témata: 

· Mediální výchova 

5.3.1.1.2  Výchovné a vzd�lávací strategie 

 

Kompetence sociální a personální 

Uèitel   
· umo�ní pracovat �ákùm ve skupinách 

· klade dùraz na prezentaci a zhodnocení práce skupiny 

· povede �áky k respektování názoru druhých 

· bude jasnì formulovat zadaný úkol 
· umo�ní �ákovi prezentovat svùj názor - i negativní 
· vlastním pøíkladem povede �áky i k pøiznání chybného názoru 

· pøátelským (otevøeným) pøístupem bude povzbuzovat i ménì aktivní �áky 

· podporuje rovnost názoru v�ech 

· pøátelským zpùsobem povede �áky ke kladnému sebehodnocení a ocenìní své práce 

· usmìròuje �áky pøi výbìru sobì dosa�itelných cílù a úkolù 

 

Kompetence pracovní 

Uèitel   
· seznámí �áky s rùznými pracovními postupy 

· nabízí �ákùm mo�nost realizace v mimo�kolních aktivitách 

· klade dùraz na kvalitní práci, nikoli na její kvantitu 

· dává �ákùm mo�nost výbìru 

· vysvìtlí �ákùm smysl a cíl jejich práce 

· dává �ákùm prostor k samostatné práci 
· pìstuje u �ákù základní pracovní návyky - peèlivost, výdr�, trpìlivost, systematiènost, 

odpovìdnost� 

· vede �áky k dodr�ování èasového rozvrhu, ukonèení ulo�ené práce v zadaném termínu 

· uèí �áky vhodnì prezentovat hotovou práci, dbát na obsahovou a formální úroveò 
(kultura projevu) 

 

Kompetence ob�anské 

Uèitel 
· pouèí �áka o pravidlech slu�ného chování 
· seznámí �áka s øádem specializované pracovny, jeho právy a povinnostmi 
· vysvìtlí �ákùm dùsledky jejich chování 

 

Kompetence komunikativní 

Uèitel 
· povede �áky ke ètení s porozumìním a práci s textem, práci s chybou. 
· umo�ní �ákùm práci s internetem a ostatními médii, podpoøí spolutvorbu �kolních 

novin, nástìnek a výstav, soutì�í 
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Kompetence k u�ení 

Uèitel 
· zaøazuje takové metody, aby �áci pracovali co nejvíce samostatnì (kombinace 

informací, vzájemná komunikace) 
· nabídne jiný zdroj poznatkù ne� uèebnici 
· vede �áky k plánování úkolù a postupù, kontrole a sebehodnocení 
· vy�aduje plnìní úkolù v termínu 

· dùslednì vy�aduje dodr�ování pøedem dohodnutých pravidel 
· umo�òuje prezentovat výsledky práce �ákù, zhodnotit si práci navzájem 

· vytvoøí prostor pro to, aby dítì dokázalo chybu pøijmout, odstranit ji a pouèit se z ní a 
pøitom ho neodradila od dal�ího uèení 

· volí takové uèební postupy, ze kterých je �ákovi zøejmé, �e uèení je celo�ivotní 
zále�itost a úzce souvisí s ka�dodenním �ivotem 

 

Kompetence k �e�ení problém� 

Uèitel 
· umo�òuje �ákùm vyjádøit jejich názor 
· nabídne mo�nost zúèastnit se øe�ení problémových situací samostatnì i ve skupinì 

· umo�ní �ákùm sdílet zku�enosti (uèit se na chybách druhých) 
· vytvoøí podmínky pro získání informací z rùzných zdrojù (trvá na uvedení zdroje 

informace) 

· bude �áky povzbuzovat pøi pøekonávání potí�í (problémù, chyb) a bude dùslednì 
po�adovat dokonèení práce 

· umo�ní �ákùm rozvinout jejich vlastní iniciativu 

· nebude postihovat chybná rozhodnutí v problémové výuce (aby se �áci nebáli 
rozhodovat) 

· povede �áky k hodnocení ostatních a k sebehodnocení 
· zamìøí se na vyu�itelnost uèiva v praktickém �ivotì (obsah, formy, metody,�) 
· povede �áky k osobní odpovìdnosti za jejich práci a chování 
· jasnì stanoví mantinely povinností a práv (co se od koho èeká) 
 

 

5.3.1.2   Vzd�lávací obsah vyu�ovacího p�edm�tu 
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P!EDM"T: INFORMATIKA A VÝPOÈETNÍ TECHNIKA  RO#NÍK: 7. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 
�ák: 

� ulo�í dokument v r$zných formátech 

� zformátuje stránku, text a odstavec také s vyu�itím 
styl$ 

� vlo�í a upraví grafické prvky a textové pole 

 

� vytvo%í prezentaci s p%ihlédnutím k pravidl$m 
estetiky  

� zná a aktivn& dodr�uje pravidla prezentace informací 
 

� vytvo%í a zformátuje tabulku  
� vytvo%í jednoduché vzorce a pou�ije jednoduché 

funkce 

 

 

� zapí�e jednoduchý algoritmus 

� ví jak a pomocí �eho vzniká program 

� v p%íslu�ném SW vytvo%í jednoduchý program nebo 
jeho �ást 

 

 

�  

 

Zpracování a vyu�ití informací: 
- textový editor  
- ukládání soubor$ 

- formátování textu, odstavce a stránky 

- grafické prvky a jejich vlastnosti 

 

 

- prezentace informací 
- tvorba prezentace 

- estetická pravidla 

 

 

- tabulkový procesor 
- vytvo%ení a formátování tabulky 

- vzorce a funkce 

 

 

Uskuteèòování vlastních nápadù: 
- algoritmus 

- programování 
- tvorba vlastního programu 

 

 

 

 

-  
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P�EDM�T: INFORMATIKA A VÝPOÈETNÍ TECHNIKA  RO NÍK: 8. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 
�ák: 

 

� zná!a!aktivn"!dodr�uje!pravidla!bezpe#ného!chování!
p$i!práci!s PC 

� ví!co!je!to!zálohování!a!doká�e!zálohovat!data 
� ví!jak!se!zabezpe#it!p$ed!ú#inky!malware 
� pou�ívá!antivirovou ochranu 

� ví!k #emu!je!firewall 
� zná!pravidla!tvorby!a!pou�ívání!hesel 
� orientuje se v základních!pojmech!bezpe#nosti!dat!

(vir,!spyware,!�) 
 

� sestaví!jednoduchý!algoritmus 
� vytvo$í!jednoduchý!program 

 

� vysv"tlí!rozdíly!mezi!vektorovou!a!rastrovou!grafikou!
v#etn"!editor% 

� orientuje se v p$íponách!grafických!formát% 

� prohlí�í!obrázky!pomocí!prohlí�e#e 
� vytvo$í,!upraví,!ulo�í!a!vytiskne!vektorový!obrázek 

 

 

� rozpozná!jednotlivé!komponenty!po#íta#e 
� vysv"tlí!funkci!jednotlivých!komponent!po#íta#e 
� p$ipojí!n"které!komponenty!do!po#íta#e 
� diagnostikuje!a!opraví!jednoduché!závady 

� doká�e!se!zorientovat!v!instalaci!opera#ního!systému 

 

 

Bezpeènost dat: 
- pravidla!chování 
- zálohování 
- aktualizace 

- ochrana proti malware 

- firewall 

- ochrana heslem 

 

 

Programování: 
- algoritmus 

- tvorba programu 

 

 

Zpracování a vyu�ití informací: 
- bitmapové!a!vektorové!grafické!editory 

- vytvo$ení!a!úprava!obrázku!ve vektorové!grafice! 
 

 

 

Technické vybavení poèítaèe: 
- komponenty po�íta�e 

- montá� po�íta�e 

- diagnostika a opravy 

- instalace OS 
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P�EDM�T: INFORMATIKA A VÝPOÈETNÍ TECHNIKA  RO NÍK: 9. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 
�ák: 

� orientuje se v cloudových!slu�bách!na!ukládání,!
zpracování!a!prezentaci!dat 

� na!internetu!najde!informaci!a!vyu�ívá!komunikaèní!
prostøedky!ke sdílení!informace 
 

� vytvoøí!jednoduchá!vzorec!a!vyu�ije!základní!funkce 
 

� napí�e!a!zformátuje!text!a!odstavec 
� zkopíruje!a!pøesune!text 
� vlo�í!obrázek!a!upraví!jej 
� ulo�í!a!vytiskne!soubor 
� má!základní!pøehled!o!alternativních!programech a 

jejich!pou�ití 
� orientuje se v licencování!sw 

 

 

� se!orientuje!ve!stavbì!www!stránky 

� vytvoøí!pomocí!editoru!jednoduchou!www!stránku 

� dodr�uje!základní!zásady!tvorby!webu 

 

 

Cloudové slu�by: 
- Cloud 

- Datová!úlo�i�tì 
- Kanceláøské!aplikace 
- Ostatní!aplikace 
- Komunikace 

- Sdílení!informací 
 

 

 

Du�evní vlastnictví 
- Ochrana!du�evního!vlastnictví!a!autorské!právo 

 

Zpracování a vyu�ití informací: 
- Tabulkový!procesor!� pokroèilej�í!vyu�ití 

- Vzorce a funkce 

- Alternativní!textový!editor!(Writer!- Open Office) 

- základní!operace!s textem 

- základní!operace!s grafikou 

- ukládání a tisk soubor$ 

- alternativní programy 

- Prezentaèní!program 

- Tabulkový!procesor 
- Ostatní!programy 

- typy!licencí!softwaru 

 

 

- tvorba!webových!stránek 

- editor!www!stránek 

- zásady!tvorby!webu 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



�VP ZV � KRUH, verze 2018 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

5.3.2.1  Charakteristika vyu�ovacího p�edm�tu 
 

5.3.2.1.1  Obsahové, �asové a organiza�ní vymezení 
 

 Vyuèovací pøedmìt cvièení z èeského jazyka je zaøazován na druhém stupni jako 
volitelný pøedmìt pro 8. roèník (popø. 7.) s dotací 1 hodiny týdnì. 
 Výuka probíhá vìt�inou ve tøídì, výjimeènì v uèebnì informatiky. 
 Hlavním cílem je ovládnutí jazykových prostøedkù a jejich vyu�ívání v bì�ném �ivotì, 
získání dovedností potøebných pro mnohostrannou komunikaci èlovìka v moderní 
spoleènosti. 
 �áci se podílejí na výstavbì hodiny, uèí se pracovat s chybami. Domácí prací si 
pøipravují námìty pro práci v pøedmìtu. 
 Systematicky se pøipravují na soutì�e, které jsou pro nì organizovány. Pøedev�ím 
v rámci pøedmìtu pí�í �kolní kolo OÈJ, srovnávací testy.... Pomocí testù se pøipravují 
k pøijímacím zkou�kám na nìkteré støední �koly. 

 Pracují s texty z èasopisù � vyhledávají pøejatá slova, nezvyklá pøíjmení, rùzná slo�itá 
souvìtí, interpunkci v bì�ném tisku. 

 K rozvoji logického my�lení vyu�ívají grafy souvìtí, podle nich� sami tvoøí vìtné 
celky s odpovídající stavbou. 

  V neposlední øadì je cílem mluvený i písemný projev se v�emi nále�itostmi.      

 

Do tohoto pøedmìtu nebyla zaøazena realizace prùøezových témat.  

 

5.3.2.1.2  Výchovné a vzd!lávací strategie 

 

Kompetence komunikativní 
Uèitel   

· bude upøednostòovat kultivovaný a spisovný projev pøedev�ím pøi mluvním cvièení 
· povede �áky k práci s textem a práci s chybou � zadávání textù (pøijímací zkou�ky, 

pøíp. CERMAT, KALIBRO) 
· umo�ní �ákùm práci s internetem a ostatními médii, podpoøí spolutvorbu �kolního 

vysílání a tvorbu �kolních novin 

 

Kompetence k �e�ení problém� 

Uèitel   
· nabídne mo�nost zúèastnit se øe�ení problémových situací samostatnì, ve skupinách, 

dá prostor vyslovit a obhájit svùj názor 
· umo�ní �ákùm sdílet zku�enosti (uèit se na chybách druhých, umìt chybu najít, najít 

cestu k opravì) 
· vytvoøí podmínky pro získání informací z rùzných zdrojù (práce s literaturou �) 

5.3.2   Cvi�ení z �eského jazyka (Cv�J) 
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· bude �áky povzbuzovat pøi pøekonávání potí�í a bude dùslednì po�adovat dokonèení 
práce 

· umo�ní �ákùm rozvinout vlastní iniciativu 

· Nabídne �ákùm aktivity, ve kterých uplatní vlastní postupy 

· nebude postihovat chybná rozhodnutí pøi problémové výuce 

 

Kompetence sociální a personální 
Uèitel   

· umo�ní �ákùm pracovat ve skupinách, vytvoøí podmínky pro støídání rolí ve 
skupinách, dá prostor k prezentaci a zhodnocení práce skupiny 

· dá prostor �ákùm, aby se mohli podílet na tvorbì celo�kolních projektù (pøedev�ím na 
zpracování výstupù)  

· pøátelským (otevøeným) pøístupem bude povzbuzovat i ménì aktivní �áky 

· bude jasnì formulovat zadaný úkol (pøedev�ím pøi zadávání testù) 
· umo�ní �ákovi prezentovat svùj názor � i negativní 
· vlastním pøíkladem povede �áky i k pøiznání chybného názoru 

 

Kompetence k u�ení 

Uèitel   
· nabízí rùzné mo�nosti a zpùsoby uèení vzhledem ke znalosti schopnosti �ákù 

· zaøazuje takové metody, aby �áci pracovali co nejvíce samostatnì 

· nabízí jiný zdroj poznatkù ne� uèebnici (odborná literatura, odborný tisk) 
· dává prostor k práci s tìmito informacemi (pøi skupinové práci, pøi výkladu, pøíp. 

referátech) 
· vede �áky ke kontrole a sebehodnocení 
· ukazuje �ákùm, jak mají ovìøovat pravdivost jejich tvrzení 
· vy�aduje plnìní úkolù v termínu 

· dùslednì vy�aduje dodr�ování pøedem dohodnutých pravidel 
· umo�òuje �ákùm prezentovat výsledky jejich práce, zhodnotit si práci navzájem 

· se sna�í, aby ka�dý �ák pochopil, �e se uèí pro sebe a pro svùj �ivot (pøi pøípravì na 
pøijímací zkou�ky) 

 

 

5.3.2.2   Vzd�lávací obsah vyu�ovacího p�edm�tu 
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P!EDM"T: CVI�ENÍ Z �ESKÉHO JAZYKA RO#NÍK: 8. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 
�ák 

 

· umí za$adit daný jazyk do rodiny jazyk% 

 

· pozná jednotlivá &eská ná$e&í 
 

· uvede rozd'lení &eských hlásek 

 

· ovládá &eský pravopis 

 

· orientuje se v nauce o slovní zásob' a tvo$ení slov 

 

· pracuje s jazykovými p$íru&kami 
 

· ur&uje slovní druhy a jejich mluvnické kategorie 

 

· poznává v'tné &leny, druhy v't vedlej�ích a pom'ry 
mezi sou$adn' spojených v'tných &len% a v't 

 

- sv'tové jazyky 

 

- dialektologie 

 

- hláskosloví 
 

- &eský pravopis, jeho procvi&ování 
 

- nauka o slovní zásob' a tvo$ení slov 

 

- jazykové p$íru&ky 

 

- tvarosloví 
 

- skladba 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



�VP!ZV!� KRUH, verze 2018 

 

 

 

PØEDMÌT: CVI�ENÍ Z �ESKÉHO JAZYKA RO NÍK: 9. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 
 

�ák: 
 

· vyu�ívá!získaných!v&domostí!p#i!#e�ení!úkol$!
zadaných!test$ 

· pochopí!stavbu!a!vztahy!slo�itého!souv&tí 
· aplikuje!v&domosti!a!poznatky!na!konkrétní!

pravopisné!jevy!lexikální,!morfologické!a!syntaktické 
· vyu�ívá!získaných!v&domostí!pro!spln&ní!podmínek!

p#ijímacího!#ízení 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- opakování!k p#ijímacím!zkou�kám 

- p#ípravné!testy!na!p#ijímací!zkou�ky!Cermat 
- slo�ité!souv&tí 
- teoretické!znalosti!z tvarosloví,!hláskosloví!a!jejich!

aplikace 

- slovní!zásoba 
- testy!základních!znalostí 
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5.3.3.1  Charakteristika vyu�ovacího p�edm�tu 
 

5.3.3.1.1  Obsahové, �asové a organiza�ní vymezení 
 

Pøedmìt cvièení z matematiky je volitelný pøedmìt na 2. stupni, nabízený v 8. roèníku 
v hodinové dotaci 1 hodina týdnì.  

Náplní pøedmìtu je procvièování základního uèiva matematiky na praktických 
pøíkladech, dùraz je kladen na logické a kritické my�lení, prostorovou pøedstavivost a 

problémové úlohy. Zaøazovány jsou testy Kalibro, Scio, Cermat, soutì�e Klokan, 
Pythagoriáda, matematická olympiáda apod. 
 

Do tohoto pøedmìtu nebyla zaøazena realizace prùøezových témat.  

 

5.3.3.1.2  Výchovné a vzd!lávací strategie 

 

Kompetence k u�ení 

Uèitel   

· ve výuce rozvíjí u �ákù jejich pamì�, pøedstavivost, tvoøivost, abstraktní my�lení, 
schopnost logického úsudku. 

· rozvíjí kombinatorické a logické my�lení. 
 

 

Kompetence k �e�ení problém� 

Uèitel   
 

· podporuje týmovou spolupráci pøi øe�ení problémù, práci ve dvojicích a skupinách 

· vede �áky k tomu, aby na základì zadání úloh a problémù provádìli rozbor úlohy, 
navrhli plán øe�ení 

· na modelových pøíkladech uèí �áky pou�ívat správný algoritmus øe�ení problému 

· podporuje �áky pøi øe�ení problému netradièními zpùsoby 

· zámìrnì klade otázky typu �PROÈ tomu tak je��, které nutí �áky k my�lení, k vìcné 
argumentaci a potlaèují pouhé memorování 

 

 

Kompetence komunikativní 
Uèitel   

· vede �áky k tomu, aby otevøenì vyjadøovali svùj názor podpoøený logickými 
argumenty 

· pøi komunikaci se sna�í �áky vést k vyvozování logických závìrù 
 

 

Kompetence sociální a personální 

Uèitel   
 

· podporuje skupinovou výuku, kooperativní vyuèování a samostatnou práci 

5.3.3   Cvi�ení z matematiky (CvM) 
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Kompetence ob�anské 

Uèitel   
· nabízí dostateèné mno�ství situací k propojení �koly a spoleènosti (slovní úlohy, 

kvízy, hádanky); 
· zaøazuje slovní úlohy s ekologickou problematikou 

 

Kompetence pracovní 

Uèitel   
· umo�ní �ákùm vyu�ívat v hodinách kapesních kalkulátorù 

· nabízí �ákùm dal�í èinnosti (modelování a výroba rùzných tìles), ve kterých se mimo 

jiné budou uèit zvládat základní pracovní èinnosti a budou si tak rozvíjet prostorovou 
pøedstavivost. 

· klade dùraz na pøesné a estetické rýsování 
· vy�aduje od �ákù zodpovìdný pøístup k zadaným úkolùm, úplné dokonèení práce 

· kvalitnì odvedenou práci v�dy pochválí 
 

 

 

5.3.3.2   Vzd�lávací obsah vyu�ovacího p�edm�tu 
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P!EDM"T: CVI�ENÍ Z MATEMATIKY  RO#NÍK: 8. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 
 

�ák 

 

· Zvládá po$etní operace s racionálními $ísly a %e�í 
slo�it&j�í slovní úlohy v tomto oboru 

· !e�í pomocí troj$lenky slovní úlohy na ', pom&r, 
m&%ítko mapy, p%ímou a nep%ímou úm&rnost 

· Sestrojí $ty%úhelník, provede rozbor a p%íslu�né 
výpo$ty 

· Pomocí vzorc( spo$ítá objemy a povrchy t&les 

· Vyjád%í ze vzorce neznámou a vypo$ítá ji 
· Aplikuje Pythagorovu v&tu ve slovních úlohách 

· Zjednodu�uje výrazy 

· !e�í lineární rovnice s jednou neznámou 

 

Opakování k p"ijímacím zkou�kám 

 

- racionální $ísla 

- ', pom&r, m&%ítko mapy, p%ímá a nep%ímá 
úm&rnost,  

- #ty%úhelníky 

- Hranoly 

- slovní úlohy logického charakteru 

- testy základních znalostí a dovedností )nap%. 
CERMAT, KALIBRO, SCIO) 

- Pythagorova v&ta 

- Výrazy 

- Rovnice 
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PØEDMÌT: CVI�ENÍ Z MATEMATIKY  RO NÍK: 9. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 
 

�ák 

 

· pozná!rovinné!útvary,!jmenuje!jejich!vlastnosti 
· "e�í!slovní!úlohy!za!vyu�ití!geometrických!znalostí - 

vlastností!útvar#,!obvod#!a!obsah#,!Pythagorova!v$ta 

· sestrojí!geom.útvar!a!zapí�e!konstrukci!pomocí!

matematické!symboliky 

· "e�í!slovní!úlohy!vyjád"ením!rovnice!%i!soustavou!

rovnic 

· vysv$tlí!základní!pojmy a!pou%ky!u%iva!probíraného!

v!p"edchozích!ro%nících 

· seznámí!se!s programem GeoGebra 

· vy"e�í!geometrické!úlohy!prost"ednictvím!programu!

GeoGebra,!"e�ení!importuje!do!obrázku,!vlo�í!do!

textového!editoru!a!vytiskne 

 

 

Opakování k p"ijímacím zkou�kám 

 

- rovinné!útvary,!t$lesa 

- geometrické!úlohy!"e�ené!výpo%ty 

- konstruk%ní!úlohy 

- slovní!úlohy!"e�ené!rovnicemi 

- slovní!úlohy!logického!charakteru 

- testy!základních!znalostí!a!dovedností!(nap".!

CERMAT, KALIBRO, SCIO) 

- GeoGebra 
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5.3.4.1  Charakteristika vyu�ovacího p�edm�tu 

 

5.3.4.1.1  Obsahové, �asové a organiza�ní vymezení 
 

 

 Cílem tohoto semináøe je prohloubit a rozvinout do �ir�ích souvislostí poznatky z 
pøedchozí výuky biologie a ekologie. Nabízí praktické aplikace (mikroskopování, pokusy, 
pøedná�ky a exkurze). Semináø je nabízen jako volitelný pøedmìt pro �áky 7. a 8.roèníkù 
v rozsahu 1 hodiny týdnì, které mohou být organizaènì kumulovány do dvouhodinového 
bloku jedenkrát za 14 dní.  
 Výuka bude probíhat ve tøídì a v terénní praxi vìt�inou v okolí �koly. 
Do vzdìlávacího obsahu vyuèovacího pøedmìtu biologický semináø jsou zaèlenìna tato 
prùøezová témata: 
· Mediální výchova  
   okruh: práce v realizaèním týmu - �áci pracují na urèitých úkolech ve 
    skupinách, kde mají mimo jiné za úkol prezentovat práci  
    skupiny, komunikovat ve skupinì, .. 
   okruh : tvorba mediálního sdìlení  - tvorba mediálního sdìlení pro 

    �kolní internetové stránky, televizi a noviny 

· Environmentální výchova  
   okruh : lidské aktivity a problémy �ivotního prostøedí � doprava a 

               �ivotní prostøedí, prùmysl a �ivotní prostøedí,odpady a  
    hospodaøení s odpady, ochrana pøírody a kulturních památek, 
    zmìny v krajinì 

   okruh : vztah èlovìka k prostøedí  - na�e obec, ná� �ivotní styl, aktuální 
    (lokální ) ekologické problémy, prostøedí a zdraví 
 

 

Obsah volitelného pøedmìtu - sedmý roèník  
 

· cílem praktických èinností je získat základní dovednosti a návyky v rámci 
biologických experimentù .  

· osvojit si základní praktické metody poznávání pøírody 

· dovednosti biologických pokusù a jejich praktické vyu�ití pro lidský �ivot 
· osvojit si základy bezpeènosti práce  
· vytvoøit si pozitivní vztah k pøírodním vìdám a pøírodì 

· objevit vztah teorie a praxe 

· pracovat aktivnì s pøírodninami 
 

 

 

Obsah volitelného pøedmìtu - osmý roèník  
 

· roz�íøit znalosti získané v prvním cyklu  

5.3.4   Biologický seminá� (BiS) 
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· vytváøet, provádìt, vyhodnocovat a zpracovávat vlastní projekty 

· zapojení do projektù poøádaných v rámci èinnosti národních organizací 
· hodnotit kriticky jednání své i jiných lidí ve vztahu k �ivotnímu prostøedí jako 

celku i k druhým lidem a nauèit se odstraòovat negativní vlivy  
· získání praktických znalostí biologie èlovìka (smysly, psychika, sociální chování 

atd.) 

 

 

 

5.3.4.1.2  Výchovné a vzd�lávací strategie 

 

Kompetence k u�ení 

Uèitel   
 

· nabídne mo�nost zúèastnit se øe�ení problémových situací samostatnì i ve skupinì 

· klade dùraz na prezentaci a zhodnocení práce skupiny 

· zaøazuje rùzné formy práce, aby �áci pracovali co nejvíce samostatnì (kombinace 

informací, vzájemná komunikace) 
· dává prostor pro formulace tvrzení a jejich ovìøování 
· doplòuje si vìdomosti a rozvíjí a prohlubuje dovednosti v procesu vzdìlávání, 

propojuje je s ji� nabytými, systematizuje je a vìdomì vyu�ívá pro  svùj dal�í 
rozvoj a uplatnìní ve spoleènosti  

 

 

Kompetence k �e�ení problém� 

Uèitel   
· nabídne mo�nost zúèastnit se øe�ení problémových situací samostatnì i ve skupinì  
· vede �áky k plánování úkolù a postupù, kontrole a sebehodnocení 

 

Kompetence komunikativní 

Uèitel   
· dává �ákùm prostor k formulaci tvrzení a jejich ovìøování (vyjádøení formou 

diskuse, podporuje písemný i mluvený projev). Bude upøednostòovat kultivovaný 
a spisovný projev. 

· pou�ívá s porozumìním matematická a grafická vyjádøení informací rùzného typu  
 

Kompetence sociální a personální 

Uèitel   
· vysvìtlí �ákùm dùsledky jejich chování 
· umo�ní �ákovi vhodným zpùsobem vyjádøit názor popø. reagovat na názory jiných 
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Kompetence ob�anské 

Uèitel   
· zamìøí se na vyu�itelnost uèiva v praktickém �ivotì  obsah, formy, metody�) 
· aktivnì se zapojuje do obèanského �ivota svého okolí a spoleènosti (podílíme se na 

øadì ekologických a ochranáøských projektù) 
 

 

Kompetence pracovní 

Uèitel   
· vede �áky k dodr�ování pravidel bezpeènosti  
· vy�aduje od �ákù zodpovìdný pøístup k zadaným úkolùm 

· rozvíjí individuální schopnosti �áka 

 

 

 

 

5.3.4.2   Vzd�lávací obsah vyu�ovacího p�edm�tu 
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P!EDM"T: BIOLOGICKÝ SEMINÁ�  RO#NÍK: 7. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 
�ák 

· zná základní bezpe$nostní p%edpisy pro práci 
s laboratorní technikou a manipulací s pomùckami 

 

 

· dovede pracovat s mìøidly,!seznámí!se!základními 

druhy!a!vyu�itím!v biologii 

 

 

 

 

 

 

 

 

· dovede pracovat s laboratorními!mhami,!!zná!vyu�ití!
jednotlivých!druhù!vah 

 

 

 

 

 

· uvìdomuje!si!význam!rostlin!v �ivot' $lov'ka 

 

· seznámí se s prací mikroskopem, dovede vyrobit 
jednoduchý mikroskopický preparát , dovede 
zaznamenat pozorované objekty 

 

- úvod do biologických praktik, pou$ení o 
bezpe$nosti, prohlídka sbírek �koly 

 

 

- základní zásady práce s m'�idly a jejich vyu�ití 
v biologii ( m'�íme velikosti list& x konfrontace 
s odbornou literaturou) 

- m'�íme metrem a pásmem ( velikost vý�ky m'�ené 
skupiny  x vyhodnocení chyby m'�ení a ur$ujeme 
stá�í strom& pomocí obvodu a tabulek) 

- m'�ení pomocí mikrometru ( pr&m'ry r&zných 
p�edm't& a mincí) 

 

 

- druhy vah a jejich vyu�ití, vá�íme osobní váhou 
( hmotnost sledované skupiny, pr&m'rná 
hmotnost semen jírovce) 

- hmotnost mincí, obsah vody v rostlinném t'le  
- nasákavost vody jednotlivých druh& látek 

 

 

- výroba �krobu 

 

- základní zásady práce s mikroskopem a vyu�ití 
v biologii, popis mikroskopu, práce s trvalým 
preparátem 

- tvorba preparát& a jeho pozorování 
- záznam pozorovaných objekt& � rostlinného 

p&vodu, �ivo$i�ného p&vodu atd. 
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P!EDM"T: BIOLOGICKÝ SEMINÁ�  RO#NÍK: 7. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 
�ák: 
 

· dovede!pou�ívat!jednoduché laboratorní ná�adí, 
seznamuje se s anatomií �ivých organizm$, které 
dovede na základ& získaných poznatk% popsat 

 

 

· uv&domuje si význam 'asu a nau'í se základní práci 
se stopkami, uv&domuje si nep�esnosti v m&�ení 'asu 

 

 

 

· zná jednotlivé druhy teplom&r%, dovede vyjmenovat 
jejich vyu�ítí, zná základní zásady pro práci 
s teplom&rem 

 

 

 

 

· seznámí se s výrobou sádry ur'ené k odlévání stop, 
dovede rozeznat základní druhy stop 

 

 

· seznamuje se s odbornou literaturou, u'á se pou�ívat 
botanický a zoologický klí' k ur'ování druh% 

· seznamuje se s vyu�itím po'íta'% a internetu 
v biologické práci, dovede vyhledat internetové 
stránky zam&�ené na biologii 

 

 

 

- preparace rostliny 

- preparace v'ely 

 

 

 

- vyu�ití stopek a 'asu v biologii ( m&�íme rychlost 
reakce, relativitu 'asu, odhalujeme rozdíly 
v m&�eném 'ase) 
 

 

 

- základní druhy teplom&r%, vyu�ití ( m&�ení teplot � 

t&la, venkovní teplota, teplota v chladni'ce a jiných 
prost�edí) 

- pokus s va�ením vody a zvy�ováním teploty, výroba 
chladících sm&sí 

 

 

- jednotlivé druhy stop, výroba sádry k odlévání, 
odlévání stop 

 

 

- práce s botanickým klí'em + vycházka 

- práce se zoologickým klí'em + vycházka 

- vyhledávání informací na internetu a zpracování 
jednoduché biologické práce 
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P!EDM"T: BIOLOGICKÝ SEMINÁ�  RO�NÍK: 8. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 
�ák 

 

· zná základní bezpe�nostní p"edpisy pro práci 
v biologii 

 

· dovede vytvo"it projekt podle individuálních 
schopností, seznamuje se s organizací projektu a sám 
organizuje a provádí projekt v rámci �výzkumné� 
skupiny 

 

· zkoumá smysly �lov�ka a uv�domuje si význam 
t�chto smysl� pro �lov�ka v jeho �ivot� 

 

 

 

 

 

· uv�domuje si jednotlivé druhy pam�tí a jejich vyu�ití 
u sebe 

 

 

 

· vnímá psychologické projevy u �lov�ka 

 

 

 

 

· uv�domuje si roli �lov�ka (vlastní)  ve spole�nosti  
· dovede vytvo"it pr�zkum v rámci psychologie a 

sociologie �lov�ka, realizovat a vyhodnotit získané 
informace 

 

 

- úvodní hodiny zam�"ená na bezpe�nost práce, 
organizace práce, zam�"ení biologického seminá"e 

 

 

- tvorba biologických projekt� v rámci program� 
EVVO ( projekty Tereza, adopce zví"ete, hliníkový 
projekt atd.) 

 

 

- �ich 

- zrak 

- sluch 

- chu% 

- hmat 

 

 

- ultrakrátká pam�% a krátkodobá pam�% 

- dlouhodobá pam�% 

- typy pam�tí podle vnímání p"edm�t� 

 

 

- úvod do psychologie , vnímání tvar� a optické 
klamy 

- charakter 

- psychické vlastnosti a reflexy 

 

- sociologie úvod, dotazník a vyhodnocení 
- základní typy pr�zkumu,vyu�ití a  jejich 

vyhodnocení 
- výb�r zkoumaného tématu a jeho realizace 

- vyhodnocení a zve"ejn�ní výsledk�  pr�zkum� 
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5.3.5.1  Charakteristika vyu�ovacího p!edm"tu 

 

5.3.5.1.1  Obsahové, �asové a organiza�ní vymezení 
 

Volitelný pøedmìt dopravní výchova je zamìøen na �áky druhého stupnì, konkrétnì na 
�áky sedmých roèníkù. Výuka probíhá pøevá�nì v bì�ných uèebnách, ale také v uèebnì 
informatiky, na dopravním høi�ti a rovnì� v terénu. 

Hlavním smyslem pøedmìtu dopravní výchova je dosa�ení, pøípadnì zlep�ení �dopravní 
gramotnosti� �ákù. To znamená, aby �áci získali nebo prohloubili v prùbìhu povinného 
vzdìlávání základní znalosti a dovednosti v dopravní oblasti. Jedná se konkrétnì o schopnost 
bezpeèného pohybu v dopravním provozu, znalost dopravních znaèek a dopravních zaøízení, 
základní znalost pravidel silnièního provozu, orientaci v pokynech pøíslu�níkù policie. 
V neposlední øadì by mìl �ák zvládnout úlohu úèastníka silnièního provozu nejen jako 
chodce, ale zejména jako cyklisty, co� zahrnuje ovládání jízdního kola, pochopení techniky 
jízdního kola a zbìhlost v bì�né údr�bì a opravách jízdního kola. 

V�ichni �áci zvládnou základní èást uèiva. �áci, kteøí zvládají základní uèivo, mají 
mo�nost zlep�ovat a zdokonalovat své schopnosti a znalosti na roz�iøujícím uèivu. 

Pøi výuce se klade dùraz na samostatnou práci �ákù, na øe�ení problémù, na logické a 
algoritmické my�lení, na práci ve skupinách, sebekontrolu, tvoøivost s dùrazem na èinnostní 
charakter uèení, ale také na znalost pøedpisù. 

Do vzdìlávacího obsahu vyuèovacího pøedmìtu Dopravní výchova jsou zaèlenìna tato 
prùøezová témata: 

· Mediální výchova (okruh: Práce v realizaèním týmu - �áci pracují na urèitých úkolech ve 

skupinách, kde mají mimo jiné za úkol prezentovat práci skupiny, komunikovat ve 
skupinì, ...) 

 

 

5.3.5.1.2  Výchovné a vzd�lávací strategie 

 

Kompetence sociální a personální 

Uèitel   
· umo�ní pracovat �ákùm ve skupinách a budeme vytváøet podmínky ke spolupráci 

ve skupinì (skupinová práce napø. dopravní prùzkum, servisní a montá�ní skupiny, 
soutì�ní týmy) 

· bude jasnì formulovat zadaný úkol (pou�ití jasných struèných zadání vìt�inou 
v písemné formì) 

· povede �áky ke kladnému sebehodnocení a ocenìní své práce 

 

5.3.5   Dopravní výchova (DoV) 
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Kompetence pracovní 

Uèitel 
· seznámí �áky s rùznými pracovními postupy (zejména pøi seøizování a opravách 

jízdního kola) 
· podporuje èinnostní uèení (dopravní høi�tì, seøizování a opravy jízdního kola) 
· vede �áky k ochranì svého zdraví i jiných pøi jakékoliv práci, èinnosti, 

akci�nejen ve výuce, ale i mimo ni (pøi práci s náøadím, chování v dopravním 
provozu) 

· vede �áky k tomu, aby pochopili, �e lidská èinnost nemusí vést jen k zisku 
finanènímu, ale i morálnímu, ekologickému, spoleèenskému prospìchu (snaha o 
pochopení smyslu pravidel silnièního provozu) 

· nabízí �ákùm mo�nost realizace v mimo�kolních aktivitách (dopravní soutì�e) 
· podporuje pocit úspì�nosti u �ákù jinde selhávajících, v�ímáme si ho a 

vyzdvihujeme 

· klade dùraz na kvalitní práci, nikoli na její kvantitu (servisní práce na jízdním 
kole) 

· volí náplò výuky tak, aby byly pro �áky praktické, zajímavé a rozvíjející základní 
znalosti a dovednosti podle jejich volby a vysvìtlíme �ákùm smysl a cíl jejich 
práce 

· pìstuje u �ákù základní pracovní návyky - peèlivost, výdr�, trpìlivost, 
systematiènost, zodpovìdnost�  

· vede �áky k dodr�ování èasového rozvrhu, ukonèení ulo�ené práce v zadaném 
termínu 

· objasòuje �ákùm dùle�itost hospodárného zacházení se surovinami a pracovními 
prostøedky (servisní práce na jízdním kole) 

 

 

Kompetence ob�anské 

Uèitel 
· pouèí �áka o pravidlech slu�ného chování (kontrast vyhlá�ek a obecných pravidel 

slu�ného chování) 
· vysvìtlí �ákùm dùsledky jejich chování nejen v silnièním provozu 

· demonstruje zásady první pomoci pøi úrazu nebo v situacích ohro�ujících zdraví 
nebo �ivot 

· analyzuje s �áky mo�né následky rizikového chování, jak v silnièním provozu, tak 
pøi servisních pracích na jízdním kole. 

· formou projektù a doplòkových aktivit (vycházky, exkurze, besedy) vytváøí vztah 

�áka k místnímu regionu (poznávání dopravní situace v na�em mìstì a okolí �koly 
a bydli�tì) 

 

Kompetence komunikativní 

Uèitel 
· povede �áky k trpìlivému vyslechnutí názoru druhého v besedì, diskusi i výkladu. 

(diskuze o zá�itcích z pohybu v silnièním provozu) 
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Kompetence k u�ení 

Uèitel 
· dùslednì vy�aduje dodr�ování pøedem dohodnutých pravidel 
· vytvoøí prostor pro to,aby dítì dokázalo chybu pøijmout,odstranit ji a pouèit se z ní 

a pøitom ho neodradila od dal�ího uèení 
· sna�í se, aby ka�dý �ák pochopil,�e se uèí pro sebe a pro svùj �ivot (snaha o 

získání øidièského prùkazu) 
· volí takové uèební postupy, ze kterých je �ákovi zøejmé, �e uèení je celo�ivotní 

zále�itost a úzce souvisí s ka�dodenním �ivotem (jízdní kolo jako nástroj 
ka�dodenního pou�ití) 

 

Kompetence k �e�ení problém� 

Uèitel 
· umo�òuje �ákùm vyjádøit jejich názor 
· nabídne mo�nost zúèastnit se øe�ení problémových situací samostatnì i ve skupinì 

(samostatné a skupinové práce) 
· bude �áky povzbuzovat pøi pøekonávání potí�í (problémù, chyb) a budeme 

dùslednì po�adovat dokonèení práce 

· zamìøí se na vyu�itelnost uèiva v praktickém �ivotì (obsah, formy, metody,�) 
· povede �áky k osobní odpovìdnosti za jejich práci a chování 
· jasnì stanoví mantinely povinností a práv (co se od koho èeká - jasná zadání) 
 

 

5.3.5.2   Vzd�lávací obsah vyu�ovacího p�edm�tu 
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P!EDM"T: DOPRAVNÍ VÝCHOVA  RO#NÍK: 7. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 
�ák: 
 

� ví kdo je ú$astník silni$ního provozu 

� zná t�i základní povinnosti ú$astníka silni$ního 
provozu 

� rozumí pojm&m neomezit a neohrozit 
� rozumí pojm&m silnice, chodník, vozovka, krajnice, 

k�i�ovatka 

� ví za jakých podmínek m&�e jezdit na jízdním kole 
v silni$ním provozu 

� zná význam podélné $áry p�eru�ované 

 

 

 

� zná povinnou výbavu jízdního kola 

� orientuje se v názvech $ástí kola 

� zvládne provést základní údr�bu jízdního kola (mytí, 
mazání,�) 

� zvládne provést jednoduché opravy (zalepení defektu, 
dota�ení �roub&, se�ízení brzd, �) 
 

 

 

� orientuje se v typech dopravních zna$ek 

� rozezná základní vodorovné dopravní zna$ky 

� rozezná základní svislé dopravní zna$ky 

� orientuje se v p�enosných dopravních zna$kách a 
za�ízeních 

 

 

 

� ví co znamenají jednotlivé sv'telné signály 

� rozumí pokyn&m policisty p�i �ízení provozu 

 

 

Základní povinnosti úèastníka silnièního provozu 

Jízda na jízdním kole 

- základní!pojmy 

- povinnosti ú�astníka silni�ního provozu 

- jízda na jízdním kole 

 

 

 

 

 

 

 

Jízdní kolo a jeho vybavení 
- povinná výbava jízdního kola 

- názvosloví �ástí jízdního kola 

- údr�ba jízdního kola 

- jednoduché opravy jízdního kola 

 

 

 

 

Dopravní znaèky 

- typy dopravních zna�ek 

- vodorovné dopravní zna�ky 

- svislé dopravní zna�ky 

- p"enosné dopravní zna�ky a za"ízení 
 

 

 

"ízení provozu 

- sv�telnými signály 

pokyny policisty 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MeV - Práce v 

realiza�ním týmu 
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PØEDMÌT: DOPRAVNÍ VÝCHOVA  RO NÍK: 7. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 
�ák: 
 

� ví!co!je!to!místo!le�ící!mimo!silnici 
� zná!pravidla!pro!vjí�d"ní!na!silnici 

 

 

� ví!#emu!v�emu!musí!p$izp%sobit!rychlost!jízdy 

 

 

� ví!jakou!vzdálenost!musí!zachovávat!za!vozidlem!
jedoucím!p$ed!ním! 
 

� ví!jakým!zp%sobem!a!kdy!se!vyhýbají!protijedoucí!
$idi#i 
 

 

 

� umí!dávat!znamení!o!zm"n"!sm"ru!a!ví!v kterých!
p$ípadech!ho!u�ívat 
 

 

� umí!správn"!p$edjí�d"t 
� ví!kde!je!p$edjí�d"ní!zakázáno 

 

� zná!jak!a!k #emu!se!pou�ívá!výstra�né!znamení 
� ví!kde!se!nesmí!výstra�né!znamení!pou�ívat 

 

 

� ví!jakým!zp%sobem se zastavuje u okraje vozovky 

� ví!kde!je!zakázáno!zastavení 
 

 

� umí!správn"!vyjet!od!okraje!vozovky 

 

� zná!pravidla!pro!objí�d"ní!p$eká�ek 

 

Vjí�d$ní na silnici 
- p$ednost!v!jízd" 

 

 

Rychlost jízdy 

- p$izp%sobení!rychlosti!jízdy 

 

 

Vzdálenost mezi vozidly 

 

 

Vyhýbání 
 

 

Znamení o zm$n$ sm$ru jízdy 

- kdy!ho!pou�íváme 
- jakým!zp%sobem!ho!pou�íváme 

 

 

Pøedjí�d$ní 
 

 

Výstra�né znamení 
- pravidla!pro!pou�ití 

 

 

Zastavení 
- pravidla!pro!zastavení 
- kde!je!zakázáno!zastavení 

 

 

Vyjí�d$ní od okraje vozovky 

Objí�d$ní 
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PØEDMÌT: DOPRAVNÍ VÝCHOVA  RO NÍK: 7. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 
�ák: 
 

� umí!správn"!odbo#it!doleva!i!doprava 
� zná!pravidla!p$ednosti!v jízd"!p$i!odbo#ování 
 

 

� umí!ur#it!p$ednost!v jízd"!na!k$i�ovatce,!kde!není!
p$ednost!upravena!dopravními!zna#kami 

� umí!ur#it!p$ednost!v jízd"!na!k$i�ovatce,!kde!je!
p$ednost!upravena!dopravními!zna#kami 

� umí!ur#it!p$ednost!v jízd"!na!k$i�ovatce,!kde!je!
p$ednost!upravena!dopravními!zna#kami!a!
dodatkovými!tabulkami 

 

 

� ví!jak!je ozna#en!�elezni#ní!p$ejezd!a!zná!pravidla!
pro!p$ejezd!�elezni#ního!p$ejezdu 

 

 

� zná!pravidla!jízdy!za!vozidlem!hromadné!dopravy!
osob 

� zná!pravidla!jízdy!týkající!se!nástupních!ostr%vk%!a!
tramvají 

 

� ví!jak!se!zachovat!p$i!dopravní!nehod"!(ohla�ovací!
povinnost, �) 

 

 

� si!vyzkou�í!prakticky!ovládání!jízdního!kola!mimo!
silni#ní!provoz!i!v silni#ním!provozu 

� vyzkou�í!si!ovládání!jízdního!kola!ve!ztí�ených!
podmínkách 

 

 

 

Odboèování 
- zp%sob!odbo#ování 
- p$ednost!v!jízd" 

 

 

$e�ení situací na k"i�ovatkách 

- k$i�ovatky!bez!dané!p$ednosti!dopravními!
zna#kami 

- k$i�ovatky!s!danou!p$ednosti!dopravními!zna#kami 
- k$i�ovatky!s!danou!p$ednosti!dopravními!zna#kami!

a!dodatkovými!tabulkami 
 

 

 

�elezni!ní p"ejezd 

 

 

 

 

Jízda ve zvlá�tních p"ípadech 

 

 

 

 

Dopravní nehody 

 

 

 

Nácvik jízdy na jízdním kole 
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5.3.6.1  Charakteristika vyu�ovacího p�edm�tu 

 

5.3.6.1.1  Obsahové, �asové a organiza�ní vymezení 
 

Spoleèenská výchova patøí mezi volitelné pøedmìty druhého stupnì, konkrétnì 8. 
roèníku. Velmi úzce navazuje na následující pøedmìty, se kterými je propojena: prvouka � 

I.stupeò,  OSV a výchova ke zdraví na II. stupni. Èasová dotace  1 hodina týdnì. 
Do 8. roèníku je pøedmìt zaèlenìn zcela zámìrnì, proto�e právì v tomto období �áci 

základní �koly intenzivnì dospívají a utváøejí si názor na dìní kolem sebe, hledají si místo ve 
spoleènosti. 
Pøedmìt: 

· Navazuje na základní vzdìlání � doplòuje vhodnými tématy  vyuèovací pøedmìt 
výchova ke zdraví II.stupnì a prvouku I.stupnì 

· Sna�í se v�típit �ákùm základní znalosti a dovednosti v oblasti spoleèenského chování, 
zaøazení do spoleènosti 

· Podává návod na umìní vhodnì se chovat v jakékoliv �ivotní situaci 
· Upozoròuje na zmìny a záludnosti spoleèenského styku 

 

 

Do tohoto pøedmìtu nebyla zaøazena realizace prùøezových témat.  

 

5.3.6.1.2  Výchovné a vzd!lávací strategie 

   

Kompetence k u�ení 

Uèitel   
· vede �áky k pøijímání, porozumìní pojmùm pravidlo, norma, spoleèenský takt, 

ohleduplnost 

· prostøednictvím základního uèiva roz�iøuje  �ákùm základy slu�ného chování 
· vede �áky ke znalosti základních a roz�iøujících pravidel spoleèenského styku  
 

 

Kompetence k �e�ení problém� 

Uèitel   
· nutí �áky zamyslet se nad tím, proè je tøeba podøizovat své chování a jednání  ve 

spoleènosti urèitým pravidlùm    

· uèí pravidla pou�ívat  ve vlastním  projevu 

 

 

Kopmetence komunikativní 

Uèitel   

5.3.6   Spole�enská výchova (SpV) 
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·  nabídne �ákùm dostatek èinností a úkolù, ve kterých mohou aktivnì procvièovat             
dovednosti  v rùzných spoleèenských situacích 

· vede ke správné komunikaci  v rùzných situacích  
 

Kompetence sociální a personální 

Uèitel   
· vede �áky k vyjadøování svých pocitù a názorù rùznými zpùsoby, ale v�dy 

odpovídající spoleèenským pravidlùm 

· upozoròuje na spoleèenská pravidla ostatních etnik, národù 

 

 

Kompetence ob�anské 

Uèitel   
· vede k respektování druhých, k odmítavému postoji  poni�ující èlovìka a sni�ující 

lidskost 

· vede �áky k toleranci a pochopení práva ka�dého èlovìka  
 

Kompetence pracovní 

Uèitel   
· vytváøí tvùrèí a uvolnìnou atmosféru, která podpoøí touhu po  znalostech v této oblasti 
· pøimìøenými nároky povzbuzuje �áky v jejich  snaze a dovednostech  

· vhodnì zvolenými exkurzemi umo�ní �ákùm porovnat pravidla  stolování teoretická   
s praktickými  

· vede k vyu�ití nových poznatkù k sebevýchovì  
 

 

 

5.3.6.2   Vzd�lávací obsah vyu�ovacího p�edm�tu 
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PØEDMÌT: SPOLE�ENSKÁ VÝCHOVA  ROÈNÍK: 8. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 
�ák : 
· Pochopí!pojem!!�!spoleèenská!výchova�!- Snahu o 

kvalitativní!dorozumìní!mezi!lidmi! 
· uvìdomí!si,!spoleèenské!chování!!patøí!mezi!základní!

lidské!hodnoty!!a!do!nového!spoleèenského!kodexu. 
· uvìdomí!si!a!za�ijí,!kdo!má!ve!spoleènosti!pøednost!!

�ena!pøed!mu�em,!star�í!pøed!mlad�ím,nadøízený!pøed!
podøízeným!(!dramatizací!pøedvádí!rùzné!druhy!
situací) 

· zdùvodní!�!Zda!je!dobré!se!správnì!chovat!a!proè?� 
 

· Rozli�í!!základní!typy!temperamentu,!jako!jednoho!ze!
zákl.!prvkù!lidské!osobnosti! 

· na!modelových!pøíkladech!!!rozpozná!vhodnost!!pro!
konkrétní!!�ivotní!situace!chování! 
 

 

· upevní!základní!komunikativní!dovednosti 
si!na!pøíkladech!� dramatické!názorné!situace, video, 

modelové!situace!!uvìdomí!jak!jakákoliv!komunikace!
na!druhé!pùsobí 
 

 

· si!upevní!základní!znalosti!slu�ného!chování! 
· uvìdomí!si!nutnost!ovládání!zákl.pravidel!slu�ného!

.chování! 
· dle!fotografií!(videa,..)!uvádí!základní!zpùsoby!

zdravení!a!urèí,!kdy!je!který!zpùsob!nejvhodnìj�í 
· rozpozná,!jaké!chování!vy�aduje!konkrétní!situace!

(vymyslí!krátký!pøíbìh!na!kterém!ostatní!hledají!a!
urèují!co!je!�patnì)! 

· pokusí!se!osvojit!aktivní!�ivotní!styl 
 

 

Pojem spole!enského chování 
- konkrétní!pøíklady,!spoleèenská!významnost!lidí 
- zákon!o!spoleèenské!významnosti 
- zásady!pro!ka�dou!situaci!�takt,!ohleduplnost,!úcta!

k lidem,!estetiènost,!empatie,!emotivnost,!
otevøenost,!konkrétnost,!autentiènost,iniciativa,!
konkrétnost,!pozitivnost 

 

 

 

Temperament 

- druhy � pøíklady! 
 

 

 

 

Komunikace  

- �!Kdo!jsem?,!Co!chci!sdìlovat?,!Jak?,!! 
- Proè?,!!Komu? 
 

 

 

Pozdrav �  Slovní!- Kde, kdy a koho a jak? 

- Podání!ruky! 
- Pøedstavování!� oslovování,!tykání,!!vykání 

 

Náv�t�va � pøátel,kina,!divadla,!restaurace 
 

Chování v dopravních prost!edcích � mìstská!!doprava,!
autobus, vlak, letadlo 

 

  

OsV � komunikace -  

Náv�tìva!
spoleè.podniku 

Kontakty mezi lidmi, 

základní!pravidla!
spol.chování!=!
komunikace,hodnoty, 

postoje praktická etika 
 

MuV � lidské!vztahy!- 
Temperament,základní!
pravidla!slu�ného!
chování 
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PØEDMÌT: SPOLE�ENSKÁ VÝCHOVA  ROÈNÍK: 8. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 
�ák: 
· na!modelových!pøíkladech!analyzuje!nevhodné!

chování!!!v rodinì,!ve!�kole,!mezi!kamarády,!na!
veøejnosti!v kinì,!divadle!!v dopravních!prostøedcích 

· zdùvodní!proè!a!kde!nemá!�ena!pøednost 
· uvìdomí!si!dopad!na!osobu!nevhodnì!se!chovající 
 

 

 

· Na!základì!svých!zku�eností!vyhodnotí!vlit!oblékání,!
no�ení!�perkù,!doplòkù!vliv!na!okolí!� kamarády,!
rodièe,!uèitele!a!ostatní!spoleènost 

· vysvìtlí!význam!slov!� vkus, elegance 

· vyhledá!!v èasopisech!pøíklady!vkusnì obleèených!
lidí 

· na!konkrétních!pøíkladech!zdùvodní!názor!:!�svým!
chováním,!jednáním,!zpùsobem!oblékání!a!
vystupování!mù�eme!ovlivnit!jak!nás!budou!druzí!
lidé!pøijímat.� 

 

 

· Uvìdomí!si,!�e!umìní!mluvit!není!jen!znalost!jazyka!
a!hromadìní!slov!za!sebou 

· vyhodnotí!konkrétních!modelové!situace 
· vyvodí!základní!pravidla!telefonování.,!psaní!SMS,!e!

- mailování!a!dal�í!moderní!komunikaèní!prostøedky 

· na!modelových!pøíkladech!pøedstaví!typy!telefonních 

hovorù!a!vyhodnotí!je!! 
· �ák,!nebo!skupina!�ákù!zpracuje!desatero!pravidel!

slu�ného!chování!a!porovná!s!ostatními 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oblékání  
- vkus, elegance, uhlazenost 

- �perk,!doplòky 
- Etika, etiketa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um$ní mluvit  
- hlasitost!projevu,!rychlost,!spisovná!èe�tina,  

správné!vyslovování,!vhodnost!cizích!!termínù,!
komolení,!zdrobnìliny,!a!podob. 

 

 

Telefonování � hlavní!zásady 
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PØEDMÌT: SPOLE�ENSKÁ VÝCHOVA  ROÈNÍK: 8. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 
�ák: 
· vysvìtlí!pojem!prostøedí,stolování, 
· pochopí!rùzné!typy!stolování!� úzká!rodina,!

spoleèenské!události 
· vysvìtlí!pojem!inventáø 
· sestaví!jednoduchou!tabuli 
· sestaví!sváteèní!tabuli!� vánoèní!! 

· zdùvodní!význam!dodr�ování!pravidel  
· slu�nosti!bìhem!stolování 
· náv�tìva!restaurace!a!písemné!vyhodnocení!úrovnì!

zaøízení,!chování!obsluhujících!personálu,!pou�ívání!
inventáøe!a!podobnì 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stolování 
 

- stoly,!ubrusy,!pøíbory,!sklenice!na!rùzné!druhy!
nápojù 

- základní!tabule!� snídanì,!obìd,!veèeøe,  
- slavnostní!tabule 
- rozmístìní!osob!u!tabule 
- základní!pravidla!slu�nosti!bìhem!jídla 
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5.3.7.1  Charakteristika vyu�ovacího p�edm�tu 

 

5.3.7.1.1  Obsahové, �asové a organiza�ní vymezení 
 

Pøedmìt rýsování je volitelný pøedmìt na 2. stupni, nabízený v 6. roèníku v hodinové 
dotaci 1 hodina týdnì.  

Cílem pøedmìtu je nauèit �áky správným zásadám rýsování (napø. trénink úhledného 
rýsování,  prostorové pøedstavivosti, èistoty práce, pøesnosti apod.) 
V hodinách budou øe�eny pøíklady a situace, které povedou k rozvoji prostorové 
pøedstavivosti.  
 

Do tohoto pøedmìtu nebyla zaøazena realizace prùøezových témat.  

 

5.3.7.1.2  Výchovné a vzd!lávací strategie 

 

Kompetence k u�ení 

Uèitel   
· ve výuce rozvíjí u �ákù jejich pøedstavivost, tvoøivost, abstraktní my�lení, schopnost 

logického úsudku. 
· rozvíjí kombinatorické a logické my�lení. 
 

 

Kompetence k �e�ení problém� 

Uèitel   
 

· podporuje týmovou spolupráci pøi øe�ení problémù, práci ve dvojicích a skupinách 

· vede �áky k tomu, aby na základì zadání úloh a problémù  provádìli rozbor úlohy, 
navrhli plán øe�ení 

· podporuje �áky pøi øe�ení problému netradièními zpùsoby 

· zámìrnì klade otázky typu �PROÈ tomu tak je��, které nutí �áky k my�lení, k vìcné 
argumentaci a potlaèují pouhé memorování 

 

 

Kompetence komunikativní 
Uèitel   

· vede �áky k tomu, aby otevøenì vyjadøovali svùj názor podpoøený logickými 
argumenty 

· vede �áky k pøesnému vyjadøování a správnému pou�ívání matematických pojmù 
· pøi komunikaci se sna�í �áky vést k vyvozování logických závìrù 

 

Kompetence pracovní 

Uèitel   

5.3.7   Rýsování (Rýs) 
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· nabízí �ákùm dal�í èinnosti (modelování a výroba rùzných tìles), ve kterých se mimo 
jiné budou uèit zvládat základní pracovní èinnosti a budou si tak rozvíjet prostorovou 
pøedstavivost. 

· klade dùraz na pøesné a estetické rýsování 
· vy�aduje od �ákù zodpovìdný pøístup k zadaným úkolùm, úplné dokonèení práce 

· kvalitnì odvedenou práci v�dy pochválí 
 

 

 

5.3.7.2   Vzd�lávací obsah vyu�ovacího p�edm�tu 
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P!EDM"T: RÝSOVÁNÍ    RO#NÍK: 6. 

 
Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, 

souvislosti 
Pr#"ezová 

témata 
 
�ák 
 
· Umí si p$ipravit rýsovací pom%cky (kru�ítko, tu�ku) k práci 
· Zná a u�ívá zásady správného rýsování  
· Pozná!a!pojmenuje!rovinné!útvary!a!t&lesa! 
· Sestrojí!kolmice!i!rovnob&�ky!i!ve!'tvercové!síti 
· Zkonstruuje jednoduché rovinné útvary ('tverec, obdélník, trojúhelník, 'ty�úhelník, 

...) ve 'tvercové síti i bez ní 
· Zná geometrickou symboliku a pou�ívá ji k zápisu jednoduchých geometrických 

situací 
· Rýsuje podle zápisu jednoduchých geometrických situací zapsané geometrickou 

symbolikou 

· Zm&�í úhly, sestrojí úhel dané velikosti 
· Ur'í polohu bodu v rovin& pomocí sou�adnic bod% 

· Znázorní bod v pravoúhlé soustav& sou�adnic 

· Sestaví krychlovou stavbu a t&leso podle plánu  
· Zapí�e pomocí plánu postup sestavení krychlové stavby a t&lesa 

· Zakreslí p%dorys, nárys a bokorys krychlové stavby (pop�. t&lesa) 
· Znázorní krychlovou stavbu na izometrickém a 'tvere'kovaném papí�e 

· Sestrojí ve volném rovnob&�ném promítání krychli, kvádr a jednoduché krychlové 
stavby 

· �ák sestrojí pravidelný �estiúhelník a osmiúhelník a popí�e vlastnosti t&chto 
mnohoúhelník% 

· �ák �e�í úlohy na prostorovou p�edstavivost 
· �ák skládá r%zné obrázky pomocí tangramu 

 

 

- Rýsovací pom%cky � správn& 
p�ipravené 

- Zásady správného rýsování 
- Geometrické útvary a t&lesa 

- Geometrické zna'ky a symboly 

- Úhlom&r 
- Volné rovnob&�né promítání � 

krychle, kvádr 
- Izometrie 

- Kartézská soustava sou�adnic 

- Krychlové stavby a t&lesa 

- pravidelné mnohoúhelníky  
- tangram 

 

 

 

 

 

 

 

 
Roz�i"ující u!ivo 

- Geometrie!skládaného!papíru 
- program GeoGebra 

 

OVO: 
M-9-3-01 
M-9-3-03 
M-9-3-06 
M-9-3-09 
M-9-3-12 
M-9-3-13 
M-9-4-02 
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5.3.8.1  Charakteristika vyu�ovacího p�edm�tu 
 

5.3.8.1.1  Obsahové, �asové a organiza�ní vymezení 
 

Pøedmìt Psaní v�emi deseti je volitelný pøedmìt na 2. stupni, nabízený 
v 8. a 9. roèníku v hodinové dotaci 1 hodina týdnì.  
Pøedmìt psaní v�emi deseti se zamìøuje na výuku základù hmatového ovládání klávesnice, 
èili psaní naslepo, psaní v�emi deseti. K výuce je vyu�íván poèítaèový program Mount Blue.  

 

Nácvik psaní v�emi deseti je úkol srovnatelný svou nároèností se zdoláním hory. Také radost 
ze získané dovednosti je srovnatelná s radostí z pohledu na svìt z vrcholku hory. Na�e hora, 
kterou máme zdolat, se jmenuje Mount Blue. 
 

Cílem pøedmìtu je, aby �áci zvládali základy hmatového ovládání klávesnice a získali tak 
�ivotnì potøebnou dovednost. Dále je cílem v �ácích zakoøenit zásady správného sezení u 
poèítaèe a dodr�ování zásad k ochranì zdraví pøi práci s poèítaèem. 

 

Do tohoto pøedmìtu nebyla zaøazena realizace prùøezových témat.  

 

5.3.8.1.2  Výchovné a vzd!lávací strategie 

 

Kompetence sociální a personální 

Uèitel   
· bude jasnì formulovat zadaný úkol 
· pøátelským (otevøeným) pøístupem bude povzbuzovat i ménì aktivní �áky 

· pøáteským zpùsobem povede �áky ke kladnému sebehodnocení a ocenìní své práce
· usmìròuje �áky pøi výbìru sobì dosa�itelných cílù a úkolù 

 

Kompetence pracovní 

Uèitel   
· klade dùraz na kvalitní práci, nikoli na její kvantitu 

· dává �ákùm mo�nost výbìru 

· vysvìtlí �ákùm smysl a cíl jejich práce 

· dává �ákùm prostor k samostatné práci 
· pìstuje u �ákù základní pracovní návyky - peèlivost, výdr�, trpìlivost, systematiènost, 

odpovìdnost� 

· vede �áky k dodr�ování èasového rozvrhu, ukonèení ulo�ené práce v zadaném termínu 

 

Kompetence ob�anské 

Uèitel 
· pouèí �áka o pravidlech slu�ného chování 
· seznámí �áka s øádem specializované pracovny, jeho právy a povinnostmi 
· vysvìtlí �ákùm dùsledky jejich chování 

5.3.8   Psaní v�emi deseti (Ps10) 
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Kompetence k u�ení 

Uèitel 
· zaøazuje takové metody, aby �áci pracovali co nejvíce samostatnì (kombinace 

informací, vzájemná komunikace) 
· nabídne jiný zdroj poznatkù ne� uèebnici 
· vede �áky k plánování úkolù a postupù, kontrole a sebehodnocení 
· vy�aduje plnìní úkolù v termínu 

· dùslednì vy�aduje dodr�ování pøedem dohodnutých pravidel 
· vytvoøí prostor pro to,aby dítì dokázalo chybu pøijmout,odstranit ji a pouèit se z ní a 

pøitom ho neodradila od dal�ího uèení 
· volí takové uèební postupy, ze kterých je �ákovi zøejmé, �e uèení je celo�ivotní 

zále�itost a úzce souvisí s ka�dodenním �ivotem 

 

Kompetence k �e�ení problém� 

Uèitel 

· umo�ní �ákùm sdílet zku�enosti (uèit se na chybách druhých) 
· bude �áky povzbuzovat pøi pøekonávání potí�í (problémù, chyb) a bude dùslednì 

po�adovat dokonèení práce 

· umo�ní �ákùm rozvinout jejich vlastní iniciativu 

· nebude postihovat chybná rozhodnutí v problémové výuce (aby se �áci nebáli 
rozhodovat) 

· zamìøí se na vyu�itelnost uèiva v praktickém �ivotì (obsah, formy, metody,�) 
· povede �áky k osobní odpovìdnosti za jejich práci a chování 
· jasnì stanoví mantinely povinností a práv (co se od koho èeká) 

 
 

5.3.8.2   Vzd�lávací obsah vyu�ovacího p�edm�tu 
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P!EDM"T:  PSANÍ V�EMI DESETI    RO#NÍK: 8., 9. 

 
Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

 

�ák: 
 

� ví  k $emu je hmatové ovládání dobré a kde mu tato 
znalost!zlep�í!mo�nost!uplatn&ní 

 

 

 

� zná technické prost&edky uleh$ující psaní na PC 

 

 

 

 

� ví, jak by m%l správn% sed%t u PC, a své poznatky 

prakticky pou�ívá 

� zná zásady dodr�ování pravidel na ochranu zdraví p&i 

práci s PC 

 

 

� zvládá základní hmatové ovládání klávesnice 

 

 

 

 

Vyu�ití znalosti hmatového ovládání klávesnice 

- praktické vyu�ití 

 

 

 

 

Hardware 

- technické prost�edky 

 

 

 

Hygienické zásady 

- správné sezení 
- pravidla k ochran% zdraví 

 

 

Nácvik psaní 
- nácvik hmatového psaní v�emi deseti prsty 
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Vzdìlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdìlávací obor: Cizí jazyk 

 

5.3.9.1  Charakteristika vyu�ovacího p�edm�tu 
 

5.3.9.1.1  Obsahové, �asové a organiza�ní vymezení 
 

Vyuèovací pøedmìt Konverzace v anglickém jazyce je zaøazen jako volitelný pøedmìt na 2. 
stupni a má èasovou dotaci jednu hodinu týdnì. Výuka probíhá vìt�inou ve tøídách, nìkdy 
v uèebnì s interaktivní tabulí a v uèebnì informatiky.  
 

Tento pøedmìt pøispívá k rozvoji øeèových dovedností a vyjadøovacích schopností �ákù, vede 
k postupnému osvojování cizího jazyka jako prostøedku k získávání a pøedávání informací, 
k vyjádøení základních pocitù a potøeb. 
 

V hodinách budou probírána základní konverzaèní témata, zaøazeny konverzaèní aktivity 
s obrazovým materiálem, týkajícím se jednotlivých témat, a také texty známých písní a jiné 
zvukové nahrávky. 
 

�áci pracují s texty z rùzných knih a èasopisù, vyhledávají ve slovnících neznámou slovní 
zásobu a navíc si osvì�í a v praxi pou�ijí poznatky z anglické gramatiky. 
 

Hlavním cílem je pøedev�ím mluvený projev se v�emi sounále�itostmi. 
 

 

Do vyuèovacího pøedmìtu anglický jazyk nejsou zaèlenìna prùøezová témata. 
 

 

5.3.9.1.2  Výchovné a vzd!lávací strategie 

   

 

Kompetence komunikativní 
Uèitel 

· zadává �ákùm úkoly, ke kterým potøebují informace z Internetu, z tisku, dosud nabyté 
jazykové znalosti a odborné vìdomosti z jiných pøedmìtù. 

· po�aduje texty analyzovat, hodnotit, zpracovat a prezentovat pøed spolu�áky. 
Obmìòuje cvièení za úèelem osvojení rùzných zpùsobù komunikace. Uèitel vede 
�áky, aby uvádìli pøíklady dialogù ve dvojicích, skupinì nebo pøedvedli jako scénku. 
Tímto zpùsobem uèitel podporuje simulaci mo�ných situací praktického �ivota a vede 
�áky k vyu�ívání svých zku�eností. 

· Rozvíjí schopnost správnì interpretovat sly�ené texty a schopnost pøimìøenì na nì 
reagovat. Vede je k neustálým rozhovorùm z bì�ného denního �ivota. Simulují tak 
mo�né situace praktického �ivota, pøièem� vyu�ívají nejen své zku�enosti, ale i 

fantazii. 

5.3.9   Konverzace v anglickém jazyce (KAJ) 
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Kompetence k u�ení 

Uèitel 
· ve výuce volí takové postupy, které vedou �áky k samostatnému rozhodování i 

skupinové práci 
· klade dùraz na pozitivní motivaci �áka. 
· rozvíjí a posiluje pamì�, schopnost vytváøet správné formulace, nechává prostor 

k diskusi mezi sebou 

· zprostøedkuje úèast na soutì�ích konaných v cizím jazyce, zhlédnutí filmových 
zpracování v pùvodním znìní, poslech zvukových nahrávek 

   

Kompetence k �e�ení problém� 

Uèitel 
· motivuje �áka k samostatnému øe�ení problému, napomáhá mu hledat dal�í øe�ení. 

V pøípadì nejasností uèitel formuluje instruktá� k úkolùm jinými slovy. Vede tak �áky 
k uplatòování dosud osvojené slovní zásoby  

· povzbuzuje �áka k øe�ení problémù, vede ho k pouèení z vlastních chyb a jejich 
uvìdomìní 

· zaøazuje do hodin motivaèní úkoly, pøi kterých �áci mohou projevit své znalosti a 
individuálnì se projevit. 

· Vede �áky k odpovìdnosti za svou vlastní práci 
 

Kompetence sociální a personální 
Uèitel 

· zadává takové úkoly, ve kterých se odrá�í základní �ivotní situace, vytváøí vhodné 
podmínky ke vzájemné spolupráci a porozumìní 

· zaøazuje úkoly, pøi kterých je mo�no vyu�ít Internet a �áci tak sledují na anglicky 
psaných stránkách aktuální dìní v Evropì a ve svìtì. �áci mají mo�nost pochopit 
nutnost pøizpùsobování se mìnícím �ivotním a pracovním podmínkám kolem nich. 

· �áci projevují schopnosti nejen komunikovat, ale také spolupracovat, najít si své místo 
ve skupinì, pøijímat a sdìlovat informace, akceptovat názor jiných a obhajovat svoje 
stanovisko. 

· uplatòuje individuální pøístup k talentovaným �ákùm (roz�iøující úkoly) a respektuje 
�áky s vývojovými poruchami uèení. 

 

Kompetence ob!anské  
Uèitel 

· vysvìtluje dùsledky svého chování, vede k pocitu odpovìdnosti 
· vybízí �áky k otevøenosti, k upøímnosti, vzájemnému respektu a ke kulturnímu cítìní 
· respektuje vìkové, intelektové, sociální a etnické zvlá�tnosti �áka. 
 

 

Kompetence pracovní 
Uèitel 

· kontroluje samostatné práce �ákù 

· rozvíjí u �ákù smysl pro povinnost vy�adováním pøípravy na výuku 

 

 
5.3.9.2   Vzd�lávací obsah vyu�ovacího p�edm�tu 
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P!EDM"T:  KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE  RO#NÍK: 8. 

 
Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

 

�ák: 
 

� P$edstaví sebe a �leny své rodiny, sd�lí sv�j v�k a v�k 
�len� rodiny 

� Diskutuje na téma moje rodina a domácí mazlí�ci 
� Plánuje oslavu narozenin, pop$eje kamarádovi 

k narozeninám 

� Aplikuje sloveso být a mít, u�ívá p$ítomný �as 

� Popí�e svého kamaráda, vyjmenuje základní 
charakterové vlastnosti 

 

 

· Vyjmenuje své koní�ky a n�které druhy sport� 

· Zhodnotí pozitiva sportování 
· Debatuje o trávení volného �asu 

· P$emý�lí o vyu�itelnosti svých koní�k� pro své budoucí 
povolání 

· Sestaví �asový plán svých aktivit 
 

 

� Vyjád$í své povinnosti 
� Uvede p$íklady ka�dodenních zvyk� a zálib, hovo$í o 

opakujících se �innostech 

� Debatuje o starostech ka�dodenního �ivota 

� Aplikuje p$ítomný �as prostý 

 

� Uvede p$íklady základních potravin 

� Sestaví seznam na nákup a zapojí se do diskuse na téma 
nakupování 

� P$ipraví recept pokrmu 

� Objedná si jídlo v restauraci- pozdraví, pod�kuje a 
reaguje na výzvu druhých 

� Srovná �eskou a britskou kuchyni 

 

 

My family (Moje rodina) 

- p$edstavování �len� rodiny, moje narozeniny a mých 
blízkých, já a domácí zví$ata 

My best friend (Mùj nejlep�í kamarád) 
- popis!osoby!a!základní!charakterové!vlastnosti 
 

 

 

 

 

 

My hobbies and sports (Moje záliby a sport) 
-r$zné druhy sport$, sportovní kluby 

- trávení volného �asu, nejb��n�j�í sporty v na�í 
republice 

 

 

 

 

My daily programme (M!j denní program) 
- pr!m#rný v�ední den a jeho odli�nost od víkendu 

- b#�né zvyky 

- p$ítomný "as prostý 

 

 

Shopping (Nakupování) 
- specializované obchody, mo�nosti nakupování 

v na�em m#st# 

Food and drink (Jídlo a pití) 
- základní potraviny , pokrmy a nápoje, snídan# u 

nás a v Británii 

- v restauraci 

 

OVO: 

CJ-9-1-01 

CJ-9-1-02 

CJ-9-2-01 

CJ-9-2-02 

CJ-9-2-03 

CJ-9-3-01 

CJ-9-3-02 

CJ-9-4-01 
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PØEDMÌT:  KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE  RO NÍK: 8. 

 

Konkretizovaný výstup Uèivo Pøesahy, souvislosti Prùøezová témata 

 

�ák: 
 

· Popí�e!&ásti!lidského!t'la 

· Doká�e!vyjmenovat!n'které!d'tské!nemoci!a!infekce 

· Mluví!o!zdravé!vý�iv'!a!zamý�lí!se!nad!svým!zdrav.!

stylem a vlivem jídla!na!zdraví 

· Definuje!pojem!Sv'tová!zdravotnická!organizace 

 

· Popí�e!své!bydli�t'!a!cestu!do!�koly 

· Vyjád$í!sv%j!názor!na!typické!anglické!p$ísloví:!�M%j!

d%m,!m%j!hrad� 

· Hovo$í!o!tom,!kde!by!cht'l!�ít!v budoucnosti- pou�ívá!

budoucí!&as 

 

· Hovo$í!o!p$edm'tech!ve!�kole 

· Vypracuje!plánek!�koly 

 

· Vyjád$í!se!o!svých!plánech!do!budoucna,!sd'lí,!co!by!rád!

d'lal 

· Popí�e!své!vysn'né!povolání 

 

 

· Pracuje s mapou,!vyhledává!turisticky!atraktivní!místa 

· Hovo$í!o!zajímavostech!na�eho!m'sta,!popí�e!n'které!

objekty!na�eho!m'sta 

· Vyjád$í!se!k tématu!cestování 

· Mluví!o!prázdninových!plánech 

 

 

 

 

Health and diseases (Zdraví a nemoci) 
-zdravot.!systém!v na�í!zemi,!druhy!d'tských!nemocí,!

nejb'�n'j�í!infekce 

- WHO � Sv$tová!zdrav.!Organizace 
- human body � lidské!t$lo 

 

Housing (Bydlení) 
-popis!domu!a!jeho!okolí 

-popis!vlastního!pokoje 

 

 

 

School (�kola) 
- �kolní!p"edm$ty!a!rozvrh 

 

My future career (Moje budoucí povolání) 
Jobs 

- budoucí!povolání!� výhody!a!nevýhody 

 

 

 

Our republic (Na�e republika) 
- geografické!a!historické!reálie 

- Praha a moje!m$sto 

Travelling (Cestování), Holidays (Prázdniny) 
- výhody!a!nevýhody!cestování,!druhy!dopravy 

-bezpe#né!cestování 
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5.3.10.1 Charakteristika vyu�ovacího p�edm�tu 
 

5.3.10.1.1 Obsahové, �asové a organiza�ní vymezení 
 

Pøedmìt elektrotechnika je volitelný pøedmìt na 2. stupni, nabízený v 9. roèníku v hodinové 
dotaci 1 hodina týdnì.  Maximální velikost skupiny je 10 �ákù. 
Pøedmìt Elektrotechnika se sna�í �ákùm zprostøedkovat pochopení souvisejících fyzikálních 
zákonù formou praktických pokusù. Dále se �áci seznámí s principy elektrických zaøízení a 
technikami vytváøení elektrických obvodù, jak pomocí stavebnic, tak s vyu�itím pájedel. 
Pøispívá k chápání technické dokumentace a strukturálnì pojatých technických návodù a 
postupù. �áci získají návyky týkající se bezpeènosti práce v kolektivu a s elektrickým 
zaøízením vèetnì rùzných nástrojù a pomùcek. 
Pøedmìt dále rozvíjí samostatné my�lení a kreativní èinnost podpoøenou prací na 
samostatných úkolech. 
Do tohoto pøedmìtu nebyla zaøazena realizace prùøezových témat.  

 

5.3.10.1.2 Výchovné a vzd!lávací strategie 

 

Kompetence sociální a personální 

Uèitel   
· bude jasnì formulovat zadaný úkol 
· pøátelským (otevøeným) pøístupem bude povzbuzovat i ménì aktivní �áky 

· pøátelským zpùsobem povede �áky ke kladnému sebehodnocení a ocenìní své práce 

· usmìròuje �áky pøi výbìru sobì dosa�itelných cílù a úkolù 

 

Kompetence pracovní 

Uèitel   
· klade dùraz na kvalitní práci, nikoli na její kvantitu 

· dává �ákùm mo�nost výbìru 

· vysvìtlí �ákùm smysl a cíl jejich práce 

· dává �ákùm prostor k samostatné práci 
· pìstuje u �ákù základní pracovní návyky - peèlivost, výdr�, trpìlivost, systematiènost, 

odpovìdnost� 

· vede �áky k dodr�ování èasového rozvrhu, ukonèení ulo�ené práce v zadaném termínu 

 

Kompetence ob�anské 

Uèitel 
· pouèí �áka o pravidlech slu�ného chování 
· seznámí �áka s øádem specializované pracovny, jeho právy a povinnostmi 
· vysvìtlí �ákùm dùsledky jejich chování 

 

 

 

 

5.3.10   Elektrotechnika (ET) 
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Kompetence k u�ení 

Uèitel 
· zaøazuje takové metody, aby �áci pracovali co nejvíce samostatnì (kombinace 

informací, vzájemná komunikace) 
· nabídne jiný zdroj poznatkù ne� uèebnici 
· vede �áky k plánování úkolù a postupù, kontrole a sebehodnocení 
· vy�aduje plnìní úkolù v termínu 

· dùslednì vy�aduje dodr�ování pøedem dohodnutých pravidel 
· vytvoøí prostor pro to,aby dítì dokázalo chybu pøijmout,odstranit ji a pouèit se z ní a 

pøitom ho neodradila od dal�ího uèení 
· volí takové uèební postupy, ze kterých je �ákovi zøejmé, �e uèení je celo�ivotní 

zále�itost a úzce souvisí s ka�dodenním �ivotem 

 

Kompetence k �e�ení problém� 

Uèitel 
· umo�ní �ákùm sdílet zku�enosti (uèit se na chybách druhých) 
· bude �áky povzbuzovat pøi pøekonávání potí�í (problémù, chyb) a bude dùslednì 

po�adovat dokonèení práce 

· umo�ní �ákùm rozvinout jejich vlastní iniciativu 

· nebude postihovat chybná rozhodnutí v problémové výuce (aby se �áci nebáli 
rozhodovat) 

· zamìøí se na vyu�itelnost uèiva v praktickém �ivotì (obsah, formy, metody,�) 
· povede �áky k osobní odpovìdnosti za jejich práci a chování 
· jasnì stanoví mantinely povinností a práv (co se od koho èeká) 

 
 

5.3.10.2   Vzd�lávací obsah vyu�ovacího p�edm�tu 
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P!EDM"T: ELEKTROTECHNIKA  RO#NÍK: 9. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 
�ák: 

� se orientuje v základních pojmech. 
 

�ák: 
� sestaví základní obvod. 
� zapojí sou$ástky sériov% i paraleln%. 

� Ví, k $emu se pou�ívá rezistor. 

� Ví, k $emu se pou�ívá dioda. 

� ví, k $emu se pou�ívá kondenzátor. 

� Ví, k $emu se pou�ívá tranzistor. 

� Ví, k $emu se pou�ívá cívka. 

� zm%&í základní veli$iny. 

 

�ák: 
� rozpozná r'zné druhy spína$'. 

� orientuje se ve vybraných druzích sou$ástek. 

� sestaví funk$ní obvod. 

� dodr�uje pravidla bezpe$nosti práce. 

 

�ák: 
� pou�ívá elektrickou páje$ku. 

 

Základní pojmy: 

- Proud, nap%tí, � 

 

Jednoduché obvody 

- základní obvod 

- paralelní a sériové zapojení 

- rezistor 

- dioda 

- kondenzátor 

- tranzistor 

- cívka 

- m%&ení veli$in 

 

Elektroinstalace 

- spína�e 

- dal�í sou�ástky 

- obvod 

- bezpe�nost 
 

Práce s elektronikou 

- pájení 
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5.3.11.1 Charakteristika vyu�ovacího p�edm�tu 
 

5.3.11.1.1 Obsahové, �asové a organiza�ní vymezení 
 

Pøedmìt Technické kreslení je volitelný pøedmìt na 2. stupni, nabízený v 7. roèníku 
v hodinové dotaci 1 hodina týdnì. Maximální velikost skupiny je 12 �ákù. 
Pøedmìt Technické kreslení má za cíl u �ákù vypìstovat základní návyky a stereotypy 
potøebné pro jejich dal�í budoucí smìøování nejen ve vzdìlávání, ale i v praktickém �ivotì a 
zejména pozdìji v zamìstnání. 
Prostøednictvím výuky základù tvorby technické dokumentace se budeme sna�it rozvinout 
v �ácích strukturovaný pøístup k práci, dùraz na dodr�ování pravidel a stanovených norem, 
dùraz na peèlivost a preciznost provedení úkolù vycházejících ze zadání zejména v textové 
formì. Jako za sekundární cíl lze pova�ovat rozvinutí a upevnìní prostorové pøedstavivosti u 

�ákù. Nedílnou souèástí je práce s výpoèetní technikou, kde se �áci seznámí s obecným 
grafickým softwarem, ale i specializovaným softwarem pro tvorbu technické dokumentace, 
tak�e �ák bude mít pøehled o okolnostech pou�ití tìchto nástrojù i jejich nároènosti a 
mo�nostech. 
Do tohoto pøedmìtu nebyla zaøazena realizace prùøezových témat.  

 

5.3.11.1.2 Výchovné a vzd�lávací strategie 

 

Kompetence sociální a personální 

Uèitel   
· bude jasnì formulovat zadaný úkol 
· pøátelským (otevøeným) pøístupem bude povzbuzovat i ménì aktivní �áky 

· pøátelským zpùsobem povede �áky ke kladnému sebehodnocení a ocenìní své práce 

· usmìròuje �áky pøi výbìru sobì dosa�itelných cílù a úkolù 

 

Kompetence pracovní 

Uèitel   
· klade dùraz na kvalitní práci, nikoli na její kvantitu 

· dává �ákùm mo�nost výbìru 

· vysvìtlí �ákùm smysl a cíl jejich práce 

· dává �ákùm prostor k samostatné práci 
· pìstuje u �ákù základní pracovní návyky - peèlivost, výdr�, trpìlivost, systematiènost, 

odpovìdnost� 

· vede �áky k dodr�ování èasového rozvrhu, ukonèení ulo�ené práce v zadaném termínu 

 

Kompetence ob�anské 

Uèitel 
· pouèí �áka o pravidlech slu�ného chování 
· seznámí �áka s øádem specializované pracovny, jeho právy a povinnostmi 
· vysvìtlí �ákùm dùsledky jejich chování 

 

Kompetence k u�ení 

5.3.11   Technické kreslení (TK) 
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Uèitel 
· zaøazuje takové metody, aby �áci pracovali co nejvíce samostatnì (kombinace 

informací, vzájemná komunikace) 
· nabídne jiný zdroj poznatkù ne� uèebnici 
· vede �áky k plánování úkolù a postupù, kontrole a sebehodnocení 
· vy�aduje plnìní úkolù v termínu 

· dùslednì vy�aduje dodr�ování pøedem dohodnutých pravidel 
· vytvoøí prostor pro to, aby dítì dokázalo chybu pøijmout, odstranit ji a pouèit se z ní a 

pøitom ho neodradila od dal�ího uèení 
· volí takové uèební postupy, ze kterých je �ákovi zøejmé, �e uèení je celo�ivotní 

zále�itost a úzce souvisí s ka�dodenním �ivotem 

 

Kompetence k �e�ení problém� 

Uèitel 
· umo�ní �ákùm sdílet zku�enosti (uèit se na chybách druhých) 
· bude �áky povzbuzovat pøi pøekonávání potí�í (problémù, chyb) a bude dùslednì 

po�adovat dokonèení práce 

· umo�ní �ákùm rozvinout jejich vlastní iniciativu 

· nebude postihovat chybná rozhodnutí v problémové výuce (aby se �áci nebáli 
rozhodovat) 

· zamìøí se na vyu�itelnost uèiva v praktickém �ivotì (obsah, formy, metody,�) 
· povede �áky k osobní odpovìdnosti za jejich práci a chování 
· jasnì stanoví mantinely povinností a práv (co se od koho èeká) 

 
 

5.3.11.2   Vzd�lávací obsah vyu�ovacího p�edm�tu 
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P!EDM"T: TECHNICKÉ KRESLENÍ  RO#NÍK: 7. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 
�ák: 

� má p$ehled o pom%ckách pro tvorbu technické 
dokumentace a umí je udr�ovat. 

 

�ák: 
� umí narýsovat základní tvary, spojovat &áry, kreslit 

r%zn' silné &áry 

� nakreslí ráme&ek s popisovým pole a vyplní je 

� orientuje se v m'$ítcích a pom'rech 

� orientuje se v promítání ploch 

 

�ák: 
� doká�e zakreslit plán zahrady 

� doká�e zakreslit plán interiéru místnosti 
� vytvo$í výkres jednoduchého nábytku 

� vytvo$í výkres jednoduché strojírenské sou&ásti 
� vytvo$í základní rys jednoduché stavby 

� orientuje se v základní SW, který lze pou�ít na 
technické kreslení a doká�e jej vyu�ít 

 

Pom#cky pro tvorbu technické dokumentace: 

- Tu�ky, pera, pravítky, papír 
 

Základní dovednosti 
- Základní!tvary,!tlou�(ky!&ar 

- Ráme&ky!a!popisová!pole 

- M'$ítko,!pom'r 

- pr%m'ty 

 

Tvorba technické dokumentace 

- Nákresy!zahrad 

- Nákresy!rozvr�ení!interiéru!místností 

- Výkresy!nábytku 

- Výkresy!strojírenských!sou&ástí 

- Výkresy!staveb 

- Vyu�ití!speciálního!i!obecného!sw!pro tech. kres. 
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5.3.12.1 Charakteristika vyu�ovacího p�edm�tu 
 

5.3.12.1.1 Obsahové, �asové a organiza�ní vymezení 
 

Pøedmìt multimédia je volitelný pøedmìt na 2. stupni, nabízený v 8. roèníku v hodinové 
dotaci 1 hodina týdnì.  Maximální velikost skupiny je 15 �ákù. 
Pøedmìt ZFF má za cíl, aby �áci byly schopni samostatnì vyu�ívat multimediální zaøízení, 
jako jsou fotoaparáty, videokamery a diktafony. �áci by mìli být seznámeni se základními 
pravidly pou�ívání této techniky a s technikami efektivní a kvalitní práce. Dále se pøedmìt 
zamìøuje na publikaci zpracovaných materiálù a to jak textových a grafických, tak také 
zvukových a videomateriálù vèetnì publikaci na internetu. Nedílnou souèástí jsou techniky 
zpracovávání multimediálních dat. 
Pomocí poøizování multimediálních dat v terénu a jejich zpracovávání se zamìøíme na 
estetiku výstupu a kritický náhled na publikované materiály. 
Do tohoto pøedmìtu nebyla zaøazena realizace prùøezových témat.  

 

5.3.12.1.2 Výchovné a vzd�lávací strategie 

 

Kompetence sociální a personální 

Uèitel   
· bude jasnì formulovat zadaný úkol 
· pøátelským (otevøeným) pøístupem bude povzbuzovat i ménì aktivní �áky 

· pøátelským zpùsobem povede �áky ke kladnému sebehodnocení a ocenìní své práce 

· usmìròuje �áky pøi výbìru sobì dosa�itelných cílù a úkolù 

 

Kompetence pracovní 

Uèitel   
· klade dùraz na kvalitní práci, nikoli na její kvantitu 

· dává �ákùm mo�nost výbìru 

· vysvìtlí �ákùm smysl a cíl jejich práce 

· dává �ákùm prostor k samostatné práci 
· pìstuje u �ákù základní pracovní návyky - peèlivost, výdr�, trpìlivost, systematiènost, 

odpovìdnost� 

· vede �áky k dodr�ování èasového rozvrhu, ukonèení ulo�ené práce v zadaném termínu 

 

 

Kompetence ob�anské 

Uèitel 
· pouèí �áka o pravidlech slu�ného chování 
· seznámí �áka s øádem specializované pracovny, jeho právy a povinnostmi 
· vysvìtlí �ákùm dùsledky jejich chování 

 

Kompetence k u�ení 

Uèitel 

5.3.12   Zpracování fotografie a filmu (ZFF) 
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· zaøazuje takové metody, aby �áci pracovali co nejvíce samostatnì (kombinace 
informací, vzájemná komunikace) 

· nabídne jiný zdroj poznatkù ne� uèebnici 
· vede �áky k plánování úkolù a postupù, kontrole a sebehodnocení 
· vy�aduje plnìní úkolù v termínu 

· dùslednì vy�aduje dodr�ování pøedem dohodnutých pravidel 
· vytvoøí prostor pro to, aby dítì dokázalo chybu pøijmout,odstranit ji a pouèit se z ní a 

pøitom ho neodradila od dal�ího uèení 
· volí takové uèební postupy, ze kterých je �ákovi zøejmé, �e uèení je celo�ivotní 

zále�itost a úzce souvisí s ka�dodenním �ivotem 

 

Kompetence k �e�ení problém� 

Uèitel 
· umo�ní �ákùm sdílet zku�enosti (uèit se na chybách druhých) 
· bude �áky povzbuzovat pøi pøekonávání potí�í (problémù, chyb) a bude dùslednì 

po�adovat dokonèení práce 

· umo�ní �ákùm rozvinout jejich vlastní iniciativu 

· nebude postihovat chybná rozhodnutí v problémové výuce (aby se �áci nebáli 
rozhodovat) 

· zamìøí se na vyu�itelnost uèiva v praktickém �ivotì (obsah, formy, metody,�) 
· povede �áky k osobní odpovìdnosti za jejich práci a chování 
· jasnì stanoví mantinely povinností a práv (co se od koho èeká) 

 

5.3.12.2   Vzd�lávací obsah vyu�ovacího p�edm�tu 
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P!EDM"T: ZPRACOVÁNÍ FOTOGRAFIE A FILMU  RO#NÍK: 8. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 
 

�ák: 
� pou�ívá fotoaparát. 
� zná základní pravidla fotografování. 
� doká�e upravit fotografii v grafickém editoru. 
� Publikuje fotografie na internetu. 

 

�ák: 
� vytvo$í leták, bro�uru, �asopis, � 

� publikuje dokumenty na internetu. 

 

�ák: 
� pracuje s diktafonem. 

� upraví zvukovou stopu na PC. 
� publikuje soubory na internetu. 

 

�ák: 
� pracuje s videokamerou. 

� zná základní pravidla natá�ení. 
� upraví video na PC. 
� publikuje soubory na internetu. 

 

 

Digitální fotografie: 

- Fotoaparát 
- Technika fotografování 
- Úprava fotografií 
- Publikování fotografií na internetu 

 

Úprava tiskovin 

- Tvorba a grafická úprava tiskovin 

- Publikování!tiskovin 

 

Audio 

- Diktafon 

- Úprava!zvuku!na!PC 

- Publikování!zvuku!na!internetu 

 

Video 

- Videokamera 

- Technika natá�ení 
- Úprava videa na PC 

- Publikování videa na internetu 
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  Vzdìlávací oblast: Èlovìk a svìt práce 

  Vzdìlávací obor: Èlovìk a svìt práce 

 

5.3.13.1  Charakteristika vyu�ovacího p�edm!tu 

 

5.3.13.1.1  Obsahové, �asové a organiza�ní vymezení 
 

     Vyuèovací pøedmìt øemeslné práce se zamìøuje na zvládnutí slo�itìj�ích pracovních 
dovedností. Je tìsnì svázán s praxí i èinnostní výukou v praktických pøedmìtech a významnì 
se podílí na vytváøení �ivotní a profesní orientace �ákù. Je urèen pro v�echny �áky bez 
rozdílu.  

Výuka pøedmìtu øemeslné práce probíhá 1 hodinu týdnì v 7. roèníku, od �kolního roku 
2013/14 následnì i v osmém roèníku. Provádí se v prostorách �koly (v dílnách).   

Obsahuje tyto tematické okruhy: Práce s technickými materiály (pøedev�ím se døevem a 
plasty, ale i s kovy a kompozity), Práce s technickými materiály (pøedev�ím s kovy a 

kompozity, ale i se døevem a plasty), jednoduché konstrukce a funkèní modely 

Tematické okruhy, obsahovì shodné pro chlapce a dívky v 7. a 8. roèníku se li�í pøedev�ím 
rozdílnou volbou pou�itých (opracovávaných) materiálù a technologií a postupnì narùstající 
slo�itostí a obtí�ností práce, rostoucími po�adavky na pøesnost a preciznost práce. 

Jednotlivé tematické okruhy maximálnì pøibli�ujeme i potøebám �koly a obsahu èinností 
v jiných pøedmìtech. Praktické práce s jednotlivými materiály, nástroji a jednoúèelovými 
stroji provádíme v dílnách pøi øe�ení praktických úloh, v souladu se specifiky a vyu�itím 
nìkterých výrobkù i v ostatních prostorách �koly. 
V rámci jednotlivých roèníkù se �áci uèí pøi dùsledném dodr�ování bezpeènosti, ekologických 
zásad a hygieny práce provádìt slo�itìj�í pracovní operace a vytváøí si pozitivní vztah k práci. 
Uèí se pracovat s rùznými materiály a s vyu�itím základního náøadí a jednoúèelových strojù 
pracovat dle návodù a schémat, vytváøet vlastní funkèní modely a slo�itìj�í souèástky. 

 

5.3.13.1.2  Výchovné a vzd�lávací strategie 

 

Kompetence sociální a personální 

Uèitel 
· umo�ní pracovat �ákùm individuálnì i ve skupinách 

· vytvoøí podmínky pro støídání rolí ve skupinách 

· vytváøí podmínky ke spolupráci ve skupinì 

· bude jasnì formulovat zadaný úkol 
· pøátelským (otevøeným) pøístupem povzbuzuje i ménì aktivní �áky 

· pøátelským zpùsobem povede �áky ke kladnému sebehodnocení a ocenìní jejich práce 

 

 

 

5.3.13   �emeslné práce (�P) 
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Kompetence pracovní 

Uèitel 
 

· seznámí �áky s rùznými pracovními postupy a nástroji 
· umo�ní �ákùm seznámit se s rùznými typy materiálù pøi praktické práci s tìmito 

materiály, pøi opravách a údr�bì 

· vysvìtlí �ákùm zpùsob znaèení vyu�ívaných pomùcek a spotøebního materiálu  
· podporuje èinnostní uèení  
· podnìcuje �áky k hledání alternativních øe�ení 
· vede �áky k ochranì zdraví i pøi jakékoliv èinnosti 
· vede �áky k zodpovìdnosti za svá rozhodnutí, navozujeme takové situace, které 

nutí �áka se rozhodovat 
· v rámci bezpeènosti nechá �áky jít zvolenou cestou, do které pokud mo�no 

nezasahujeme, aby �ák za�il úspìch i neúspìch plynoucí z jeho rozhodnutí 
· klade dùraz na kvalitní práci, nikoli na její kvantitu 

· vysvìtlí �ákùm smysl a cíl jejich práce  
· dává �ákùm prostor k samostatné práci 
· pìstuje u �ákù základní pracovní návyky - peèlivost, výdr�, trpìlivost, 

systematiènost, zodpovìdnost� 

· vede �áky k dodr�ování èasového rozvrhu, ukonèení ulo�ené práce v zadaném 
termínu. 

· uèí �áky vhodnì prezentovat hotovou práci 
· vysvìtluje �ákùm dùle�itost poøádku na pracovi�ti z hlediska bezpeènosti práce  

 

 

Kompetence ob�anské 

Uèitel 
 

· vede �áky k tomu, aby správnì vyhodnotili krizovou situaci a správnì poskytli 
potøebnou pomoc 

· analyzuje s �áky mo�né následky rizikového chování 
· vede �áky k udr�ování poøádku na pracovi�ti, v jejich okolí a k svìdomitému plnìní 

povinností 
 

 

Kompetence komunikativní 

Uèitel 
 

· povede �áky k trpìlivému vyslechnutí názoru druhého pøi hledání øe�ení 
rùzných problémù a hledání vhodných postupù. 

· povede �áky k pøesnému odbornému vyjadøování s vyu�itím odborných 
termínù 

 

 

Kompetence k u�ení 

Uèitel 
 

· zaøazuje takové metody, aby �áci pracovali samostatnì i ve skupinách 
(kombinace informací, vzájemná komunikace) 



�VP ZV � KRUH, verze 2018 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

· vede �áky k prozkoumávání pohledù a názorù, li�ících se od jejich vlastních 

· vede �áky k plánování úkolù a postupù, dílèí kontrole a sebehodnocení 
· vy�aduje plnìní úkolù v termínu dodr�ování pøedem dohodnutých pravidel 
· umo�òuje prezentovat výsledky práce �ákù, zhodnotit si práci navzájem 

· sna�í se, aby ka�dý �ák pochopil, �e zvládnuté základních praktické èinnosti 
pomohou i pøi øe�ení slo�itìj�ích technických problémù 

· dává prostor pro formulace tvrzení, hledání vlastního pracovního postupu a 
jeho ovìøování 

 

Kompetence k �e�ení problém� 

Uèitel 
 

· umo�òuje �ákùm vyjádøit jejich názor 
· umo�ní �ákùm sdílet zku�enosti ( uèit se na chybách druhých ) 
· bude �áky povzbuzovat pøi pøekonávání potí�í (problémù, chyb) a budeme 

dùslednì po�adovat dokonèení práce 

· umo�ní �ákùm rozvinout jejich vlastní iniciativu 

· povede �áky k hodnocení ostatních a k sebehodnocení 
· vytvoøí podmínky pro praktické ovìøení správnosti øe�ení problému 

· zamìøí se na vyu�itelnost uèiva v praktickém �ivotì i pøi výuce jiných 
pøedmìtù 

· povede �áky k osobní odpovìdnosti za jejich práci  
 

 

 

5.3.13.2   Vzd�lávací obsah vyu�ovacího p�edm�tu 
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P!EDM"T: �EMESLNÉ PRÁCE   RO#NÍK: 7. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 
 

�ák 

· Zná a aktivn$ dodr�uje základní zásady bezpe%nosti 
práce, hygieny a zásady bezpe%ného pou�ívání 
nástroj& v%etn$ organizace pracovi�t$. 

· Zná základní zásady první pomoci p'i úrazu na 
pracovi�ti. 
 

· #te jednoduché technické výkresy. 
· Navrhne a vytvo'í ná%rt jednoduché sou%ásti. 
· Vytvo'í a okótuje jednoduchý technický výkres 

sou%ásti. 
· Vytvo'í technologický postup výroby 

jednoduchého výrobku. 
 

· Provádí samostatn$ jednodu��í práce s 
r&znými technickými materiály, volí efektivní 
postup opracování materiálu 

 

· Provádí jednoduché konstruk%ní práce dle návodu, 
ov$'í funk%nost, odstraní p'ípadné závady 

 

 

 

 

 

 

Bezpe!nost práce 

- Bezpe%nost práce 

- Pou�ívání stroj& a nástroj& 

- Základy první pomoci 
 

Technická dokumentace 

- Ná%rt, schéma, technický výkres, promítání 
- Nále�itosti technického výkresu 

- #áry, kótování, technické písmo 

- Technologický postup 

 

Práce s technickými materiály � d"evo, kov, plast 

- Orýsování 
- D$lení materiálu 

- Brou�ení 
- Vrtání 
- Ohýbání 
- Spojování 
- Povrchová!úprava 

 

Konstruk�ní práce 

- Práce!s!konstruk�ní stavebnicí 
 

 

 

 

 

OVO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



�VP!ZV!� KRUH, verze 2018 

 

 

PØEDMÌT: �EMESLNÉ PRÁCE   RO NÍK: 8. 

 

Konkretizovaný výstup U!ivo P"esahy, souvislosti Pr#"ezová témata 
 

�ák 

· Zná!a!aktivn"!dodr�uje!základní!zásady!bezpe#nosti!
práce, hygieny a!zásady!bezpe#ného!pou�ívání!
nástroj$!v#etn"!organizace!pracovi�t". 

· Zná!základní!zásady!první!pomoci!p%i!úrazu!na!
pracovi�ti. 
 

·  te!jednoduché i!slo�it"j�í technické!výkresy. 
· Navrhne a vytvo%í!ná#rt!jednoduché!sou#ásti. 
· Vytvo%í!a!okótuje!jednoduchý!technický!výkres!

sou#ásti. 
· Vytvo%í!technologický!postup!výroby!

jednoduchého!výrobku. 
 

· Provádí!samostatn"!jednodu��í!práce!s!
r$znými technickými!materiály,!volí!efektivní!
postup!opracování!materiálu 

 

· Sestaví!jednoduchý elektrotechnický!#i!
elektronický!model dle!návodu,!ov"%í!funk#nost,!
odstraní!p%ípadné!závady 

 

 

Bezpe!nost práce 

- Bezpe#nost!práce 
- Pou�ívání!stroj$!a!nástroj$ 

- Základy!první!pomoci 
 

Technická dokumentace 

- Ná#rt,!schéma,!technický!výkres,!promítání 
- Nále�itosti!technického!výkresu, sestava 

-  áry,!kótování,!technické!písmo 

- Technologický!postup 

 

Práce s technickými materiály � d"evo, kov, plast 
- Orýsování 
- D"lení!materiálu 

- Brou�ení 
- Vrtání 
- Ohýbání 
- Spojování 
- Povrchová!úprava 

 

Konstruk!ní práce 

- Práce!s elektronickou �i elektrotechnickou stavebnicí 
 

 

 

 

 

OVO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VDO � ob�anská 
spole�nost a �kola (D) 
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