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1. Identifikační údaje 

 

 
Název programu:       ŠVP  pro základní vzdělávání  „Škola – základ života“ 

 

Vzdělávací program:  devítiletý vzdělávací program zpracovaný dle RVP ZV 

 

Název školy:              Základní škola T.G.Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková 

                                   organizace 

 

Adresa školy:             664 61 Rajhrad, Havlíčkova 452 

 

Jméno ředitele:          PaedDr. Zdeněk Motlíček 

 

Kontakty:                  telefon: 547230028  (kancelář) 

                                               547230036 (ředitel školy) 

                                  mail:     reditel@zsrajhrad.cz 

 

IČO:                          71000135 

 

IZO:                          102191140 

 

REDIZO:                  600111121 

 

Název zřizovatele:    Město Rajhrad 

 

Adresa zřizovatele:   664 61 Rajhrad, Masarykova 32 

 

Kontakty:                  telefon: 547426811 (informace) 

                                               547426813 (starosta) 

                                  mail:     podatelna@rajhrad.cz 

 

 

 

Platnost dokumentu od 1.9.2017                                                               Č.j.:  302/2017 

 

 

 

 

V Rajhradě 31.8.2017                                                       

                                                                         

 

 

 

                                                                                                    PaedDr. Zdeněk Motlíček 

                                                                                                               ředitel školy 

 

 

 

 

mailto:reditel@zsrajhrad.cz


Základní škola T.G. Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 

 5 

2. Charakteristika školy 

 

 

1. Velikost a úplnost školy 

 

Základní škola T. G. Masaryka Rajhrad, okres Brno – venkov, příspěvková organizace 

je úplnou školou s devíti ročníky. Na prvním stupni ZŠ (1. – 5. ročník) jsou v ročníku 

zpravidla dvě třídy, na druhém stupni ZŠ (6. – 9. ročník) jsou v ročníku zpravidla dvě nebo tři 

třídy. 

Jsme spádovou školou pro okolní neúplné školy. Přicházejí k nám žáci z Holasic, 

Opatovic, Popovic, Rajhradic, Syrovic, někdy i dalších obcí.  

Součástmi školy jsou školská zařízení, školní jídelna, školní družina a školní klub. 

 

Kapacita školy:               1020 žáků 

Kapacita Školní družiny:  150 žáků 

Kapacita školní jídelny:    550 strávníků 

 

 

 

2. Charakteristika pedagogického sboru 

 

Pedagogický sbor je tvořen ředitelem, zástupkyní ředitele, třídními a  netřídními 

učiteli.  Dále vedoucí školní družiny, vychovatelky školní družiny a vedoucí školního klubu. 

Taktéž je stanoven výchovný poradce, školní metodik prevence, metodik ICT a speciální 

pedagog. 

V učitelském sboru je převaha žen. Věkové složení sboru je různorodé. Pracují zde 

učitelé s několikaletou praxí i v předdůchodovém věku.  

Většina učitelů je odborně kvalifikovaná. Kvalifikovanost postráda pouze jeden učitel.  

Celkově je možné konstatovat, že sbor je stabilizovaný, vyvážený, pracovně sehraný a 

převažuje v něm funkční komunikace a týmová spolupráce. 

 

 

3. Dlouhodobé projekty 

 

Živo za plotem – environmentální projekt ve školní zahradě 

   Cílem tohoto projektu bylo vytvoření  specifického environmentálního centra sloužícího 

primárně žákům kmenové školy , ale i ostatním vzdělávacím institucím v regionu.   Důvodů 

ke vzniku centra bylo mnoho. V dnešní industrializované krajině rychle mizí místa pro 

přirozený výskyt a úkryt živočichů a rostlin, typických pro původní krajinu.  Vznikající 

zahrady  u novostaveb mají  většinou nízkou ekologickou hodnotu.  Mnohé děti znají  cestu 

do školy jen z auta, ze školy opět na kroužky a večery tráví u počítače či televize. Míst, kde 

by se mohly dotknout volné přírody, ubývá.  Rostliny, které mají v okolí, neznají a ani 

mnohdy nevnímají. Zvířata často vidí jen na obrázku či v ZOO. Děti ztrácí kontakt 

s přirozeným prostředím a přírodními rytmy. 

Školní zahrada byla navržena a řešena na principu  „přírodní zahrady“ dle kritérií  projektu 

příhraniční spolupráce s Rakouskem Natur im garten. Od května 2014 je již oficiálně 

certifikovaná  Podstatou je ekologický a šetrný způsob hospodaření bez pesticidů, minerálních 

hnojiv a rašeliny respektující zahradu jako ekosystém.  Maximální snahou aktivit je 

zlepšování  podmínek pro návrat původních, volně žijících živočichů do krajiny. Tento záměr 

filozofii přírodních zahrad naprosto naplňuje - druhovou skladbou bylin i dřevin, suchými i 
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vlhkými místy, ponecháním  tlejícího dřeva pro vývoj hmyzu,  divokého koutku pro 

přirozenou sukcesi a mnoha dalšími prvky. V zahradě se zabydlelo malé stádo přežvýkavců – 

koz a ovcí a na přání žáků také slepice, morčata a králíci.  

Klíčovou aktivitou jsou zájmové kroužky pro žáky  4.-.9. tříd probíhající v průběhu týdne. 

V přírodovědném kroužku děti pozorují  vše, co v zahradě roste a žije, snaží se určovat 

zástupce , přemýšlí o vztazích v potravním řetězci , proč je potřeba chránit  a pomáhat 

zejména užitečnému hmyzu, ale také žábám, ještěrkám, ptactvu a proč ježci a netopýři mají ve  

zdravé zahradě své místo. V chovatelském kroužku  pozorují a starají se o chovaná zvířata, 

učí prakticky chápat  význam slova welfare, tedy  vše, co chov obnáší  - jeho postatu, význam 

i rizika.  Součástí kroužkových aktivit jsou také exkurze .Pro kolektivy tříd naší i sousedních 

škol byly připraveny a proběhly  tři tématické výukové bloky týkající se ochrany přírody, 

trvalé udržitelnosti a ochrany zvířat.  Další klíčovou aktivitou byly oblíbené dny otevřených 

dveří   a e-learningová podpora. 

V současné době  jsou aktivity v zahradě nedílnou součástí života školy.   Z ekologického 

hlediska došlo k navýšení prvků zeleně ve městě Rajhrad a zvýšení povědomí  žáků a 

následně i obyvatel města o funkci krajiny, přírodních procesech a možnostech  hospodaření 

v souladu s přírodou.  Díky podpoře vedení města, školy i zástupců Jihomoravského kraje se 

daří  motivovat žáky školy k vytvoření spoluzodpovědnosti  za životní prostředí, které se jich 

bezprostředně týká, i ke globálnímu pohledu na environmentální problémy. 

 

 

4. Umístění a podmínky školy 

 

Škola a školská zařízení se nachází ve třech budovách: 

- ulice Havlíčkova – ředitelství, třídy 4. – 9.ročníku, školní kuchyně s jídelnou, školní 

hřiště a školní zahrada (tichá část Rajhradu, v parkové zóně) 

- ulice Masarykova – třídy 1. – 3.ročníku, školní družina (4 oddělení), školní výdejna, 

školní hřiště (centrum Rajhradu vedle hlavní silnice) 

- ulice Havlíčkova – školní klub, školní družina (1 oddělení) (tichá část Rajhradu, 

v parkové zóně) 

Obě budovy školy mají kromě kmenových učeben i učebny odborné (výuka informatiky, 

jazyků, dějepisu, zeměpisu, fyziky a chemie, přírodopisu …), tělocvičny. Všechny učebny 

jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Další technika je průběžně obměňována za novější a 

modernější. 

 

 

 

5. Charakteristika žáků 

 

Školu navštěvují převážně žáci z Rajhradu, a to asi 60 %, z okolních spádových obcí 

k nám dojíždí asi  40 % žáků. Děti jsou tedy z menšího města a venkovských obcí.  Počet 

chlapců a dívek, kteří naši školu navštěvují, je srovnatelný.  

 

Žáci 9. tříd se bez větších problémů dostávají na jimi vybrané školy a učiliště. Jsou 

přijímáni do státních gymnázií, středních odborných škol a odborných učilišť. Pouze malý 

počet žáků odchází do sektoru soukromého školství. 
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6. Spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery 

 

Zákonní zástupci 

   Spolupráce s rodiči je na poměrně dobré úrovni. Zákonní zástupci žáků mohou získat 

informace o prospěchu a chování svých dětí  i o akcích a životě školy různým způsobem: 

- na třídnchi schůzkách 

- na hovorových hodinách 

- prostřednictvím žákovské knížky 

- telefonicky 

- využitím školního webu (elektronická ŽK + e-learning) 

- osobním jednáním po telefonické domluvě 

- články v Rajhradském zpravodaji 

- Den otevřených dveří 

 

 

Školská rada 

Školská rada se pravidelně schází a projednává otázky týkající se chodu školy, její ekonomiky 

a dalšího rozvoje. Je seznamována se zásadními školními dokumenty. 

 

 

Školská poradenská zařízení 

     Ze školských poradenských zařízeních nejvíce spolupracujeme s pedagogicko – 

psychologickou poradnou. Kromě konzultací k problematice vzdělávání žáků s SVP 

využíváme jejich nabídky výchovně-vzdělávacích programů, které průběžně zařazujeme do 

výuky v rámci školních preventivních strategií. 

     Dále na škole funguje školní poradenské pracoviště, které tvoří výchovný poradce, školní 

metodik prevence, speciální pedagog a školní psycholog. 

      

OSPOD 

Na odbor sociální péče o děti a mládež se obracíme s řešením konkrétních problémů 

 u jednotlivých žáků. 

 

Policie ČR 

Zde využíváme různé preventivní programy, které Policie ČR nabízí v rámci řešení různých 

problémů – šikana, užívání návykových látek, právní odpovědnost mládeže …  

 

 

 
7. Vlastní hodnocení školy 

 

Vlastní hodnocení školy chápeme jako zpětnovazebný mechanismus, který umožňuje 

objektivní a včasné zjištění úrovně naplňovaní školou stanovených cílů. 

 
Základním cílem provádění vlastního hodnocení školy je získávat objektivní informace o 

rozhodujících indikátorech kvality školy, což znamená soustředit se na následující oblasti: 

- úroveň kvality vzdělávání v jednotlivých sledovaných oblastech 

- úroveň zjištění kvality prostředí školy (materiálně – technická oblast, klima školy) 
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Oblasti vlastního hodnocení 

 

a) úroveň kvality vzdělávacího procesu 

- v oblasti předmětů český jazyk, anglický jazyk, matematika 

- v oblasti předmětů naukového charakteru 

- v oblasti předmětů výchovného charakteru   

- v oblasti péče o nadané žáky a žáky se specifickými vzdělávacími potřebami 

 

b) úroveň kvality klimatu školy 

- v oblasti materiálně-technického zajištění školy 

- v oblasti respektování a dodržování pravidel jednání a chování 

- v oblasti řešení výchovných problémů 

- v oblasti komunikace uvnitř školy i s rodiči dětí 

 

Kritéria vlastního hodnocení 

 

a) pro hodnocení úrovně vzdělávacího procesu 

- kvalita vyučovacího procesu ve všech předmětech (názornost, strukturovanost, 

  srozumitelnost, zařazení dovednostních prvků, motivace a zapojení žáků do činností) 

- účast žáků v soutěžích a jejich výsledky 

- výsledky žáků ve srovnávacích testech 

- míra, příčiny a řešení selhávání žáků ve vzdělávacích oblastech 

 

b) pro hodnocení úrovně klimatu školy 

- stupeň dodržování pravidel jednání a chování ve škole 

- efektivita řešení výchovných problémů 

- vyhodnocování závažných přestupků a následných výchovných opatření 

 

Formy vlastního hodnocení 

 

- Výroční zpráva školy 

- Průběžné vyhodnocování úrovně výstupů (metodické úseky) 

- Vyhodnocení úrovně péče o nadané žáky a žáky se specifickými vzdělávacími 

potřebami 

- Zprávy učitelů o úrovni vzdělávacích a výchovných cílů za jednotlivá čtvrtletí 

- Vyhodnocení SWOT analýzy 

 

 

 Nástroje vlastního hodnocení 

 

- průběžná hodnocení naplňování výstupů předmětů a kompetencí 

- hospitační činnost 

- testování žáků standartizovanými testy (SCIO) 

- rozbory řešení výchovných a vzdělávacích problémů 

- účast žáků v soutěžích, zájem o volitelné předměty 

- dotazníková šetření pro žáky, učitele a rodiče (SWOT analýza) 

- jak škola naplňuje dlouhodbé cíle 
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3. Charakteristika ŠVP 

 

 
3.1. Zaměření školy 

 

Škola jako škola základní poskytuje pravidelné a systematické vzdělávání, které je založeno 

na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů každého žáka. 

Pomáhá jim umožnit samostatné učení  a utváření takových hodnot a postojů, které vedou 

k uvážlivému chování, odpovědnému rozhodování a respektování práv a povinností. 

 

Mezi základní priority školy klademe: 

  

- kvalitní výuka všech předmětů s využitím mediální techniky a moderních vyučovacích 

metod 

 

- čtenářská a matematická gramotnost žáků 

 

 

- jazyková vybavenost žáků 

 

 

- schopnost žáků pracovat se základní ICT technikou 

 

 

- podporu zdravého fyzického vývoje dětí a zajištění vhodných volnočasových aktivit  

            při dosahování cílů vzdělávání zohlednit potřeby a možnosti každého žáka 

 

 

- environmentální výchova 

 

 

- vytvářet vhodnou nabídku volitelných předmětů dle možností školy 

 

 

- vytvářet příznivé sociální a pracovní klima 

 

 

- zdůrazňovat potřebu účinné spolupráce školy, školského poradenského zařízení a 

zákonných zástupců žáků 
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3.2. Výchovné a vzdělávací strategie 

(společné postupy na úrovni školy, uplatňované ve výuce i mimo výuky, škola jimi cíleně utváří a rozvíjí klíčové kompetence) 

 

 

 

Kompetence k učení 

vedou žáky k zodpovědnosti za své 

vzdělávání, umožňuje žákům osvojit si 

strategii učení a motivovat je 

pro celoživotní učení 

 

- vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a za jejich budoucnost, připravujeme je 

      na celoživotní učení 

- vedeme sebe, žáky a rodiče k tomu, že nejdůležitější jsou získané dovednosti a znalosti 

- podporujeme samostatnost a tvořivost 

- učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat  jejich činnost 

- ve výuce rozlišujeme základní (klíčové, kmenové) učivo a učivo rozšiřující (doplňující) 

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

- podporujeme používání cizího jazyka a informačních technologií při vyhledávání a 

zpracovávání informací 

- žáky vždy na začátku hodiny seznámíme s cílem hodiny, na konci dosažení cíle zhodnotíme 

- uplatňujeme individuální přístup k žákovi 

- motivujeme žáky k radosti z učení 

- učíme žáky trpělivosti a práci s chybou 

- osobní příklad pedagoga 

 

 

 

Kompetence k řešení  

problémů 

podněcují žáky k tvořivému myšlení, 

logickému uvažování a k řešení 

problémů 

 

 

- učíme žáky nebát se problémů 

- učíme žáky prakticky řešit problémy vytvářením praktických problémových úloh 

- podporujeme různé přijatelné způsoby řešení problémů 

- podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení 

- podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů 

- podporujeme využívání moderní techniky při řešení problémů 

- ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů  

prakticky zvládají 

      -    osobní příklad pedagoga 
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Kompetence komunikativní 

vedou žáky k otevřené, všestranné 

a účinné komunikaci 

        

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

      -     klademe důraz na „kulturní úroveň“ komunikace 

      -     netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců  

             školy  i rodičů 

- podporujeme využívání cizího jazyka a informačních technologií 

- učíme žáky argumentovat a obhajovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň 

poslouchat názor jiných 

- podporujeme kritiku a sebekritiku 

- podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky 

- vedeme žáky k pozitivnímu vnímání sebe, své školy, své obce, ostatních lidí  

- vedeme žáky k pozitivní prezentaci sebe a své školy na veřejnosti 

- připravujeme žáky na komunikaci s jinými lidmi i v obtížných situacích 

- důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených ve školním řádu, řádu odborných 

učeben i řádu akcí konaných mimo školu 

- učíme žáky naslouchat druhým 

- učíme žáky „asertivnímu chování“ a „nonverbální komunikaci“ 

- osobní příklad pedagoga  

 

 

 

 

Kompetence sociální 

a personální 

rozvíjejí u žáků schopnost 

spolupracovat, 

pracovat v týmu, respektovat a hodnotit 

práci vlastní i druhých 

 

- volíme formy práce, které respektují různorodý kolektiv třídy 

- volíme metody výuky, které umožňují vzájemnou inspiraci a učení s cílem dosahování 

osobního maxima každého člena třídního kolektivu 

- učíme žáky pracovat v týmech a vnímat podmínky efektivní spolupráce (role) 

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

- podporujeme vzájemnou pomoc žáků 

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

- podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů 
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- netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu 

- průběžně monitorujeme sociální vztahy ve třídě 

- učíme žáky  zaujmout odmítavý postoj ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky i mezi 

žáky a učiteli 

- důsledně vyžadujeme dodržování dohodnutých pravidel chování 

- osobní příklad pedagoga 

 

 

 

 

Kompetence občanské 

vychovávají žáky jako svobodné občany, 

plnící si své povinnosti, uplatňující svá 

práva a respektující práva ostatních 

vychovávají žáky jako osobnosti 

zodpovědné za svůj život, své zdraví a za 

své životní prostředí 

vychovávají žáky jako ohleduplné 

bytosti, schopné a ochotné účinně 

pomoci v různých situacích 

 

- netolerujeme sociálně-patologické projevy chování (drogy, šikana, kriminalita mládeže) 

- netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu 

- netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců 

školy a rodičů 

- netolerujeme žádnou podobu výše uvedených negativních jevů 

- důsledně dbáme na dodržování pravidel chování ve škole stanovených školním řádem 

- vedeme žáky k sebeúctě a k úctě ke druhým lidem 

- podporujeme různé formy spolupráce s obcí, policií, pedagogicko-psychologickou poradnou 

apod. 

- monitorujeme chování žáků a včas přijímáme účinná opatření 

- využíváme pomoci a zkušeností odborníků (výchovných poradců, PPP, OPD, polici apod.) 

- problémy řešíme věcně, rozumně, spravedlivě, bez emocí a osobní zášti 

- při kázeňských problémech žáků se vždy snažíme zjistit jejich motiv (příčinu) 

- vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví a k ochraně životního prostředí 

- nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity (kulturní, sportovní, rekreační apod.)jako protipól 

sociálně-patologickým jevům 

- jsme vždy připraveni komukoli z žáků podat pomocnou ruku 

- osobní příklad pedagoga 

 

 

 

 



Základní škola T.G. Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 

 13 

 

Kompetence pracovní 

vedou žáky k pozitivnímu vztahu k práci 

učí žáky používat vhodné nástroje, 

materiály a technologie 

pomáhají žákům při volbě jejich 

budoucího povolání 

 

- vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci 

- důsledně žáky vedeme k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví a k plnění svých 

povinností 

- motivujeme žáky k dosažení jimi vhodně zvoleného dalšího studia (budoucí povolání) 

- cíleně žáky seznamujeme s reálnou podobou různých profesí 

- osobní příklad 
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3.3. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

Školní poradenské pracoviště  naší školy je tvořeno výchovným poradcem (koordinuje jeho 

činnost a spolupracuje se školským poradenským zařízením), školním metodikem prevence a 

dále ho mohou doplnit dle potřeby  speciální pedagog,  školní psycholog a logoped. 

 
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou žáci s přiznanými podpůrnými opatřeními. 

Podpůrná opatření jsou dělena do pěti stupňů. Stupeň podpůrných opatření vychází z očekávané 

míry a rozsahu podpory pro žáka, která se vždy odvíjí od individuálních potřeb žáka v závislosti 

na povaze jeho speciálních vzdělávacích potřeb a na okolnostech souvisejících s jeho 

zdravotním stavem. Podpůrná opatření představují určitou úpravu metod, organizace a 

hodnocení vzdělávání a jsou poskytována žákovi, u kterého se projevuje potřeba úprav ve 

vzdělávání, školských službách nebo zapojení v kolektivu. 

U podpůrných opatření 1.stupně jsou rodiče s PLPP seznámeni, u podpůrných opatření  

2.-5.stupně je nutný informovaný souhlas zákonných zástupců s IVP. 

 

Podpůrná opatření prvního stupně  uplatňuje škola nebo školské zařízení i bez doporučení 

školského poradenského zařízení a slouží ke kompenzaci mírných obtíží ve vzdělávání žáka. 

Škola přistoupí při selhávání žáka nejprve k posílení přímé podpory pedagogem ve výuce, a 

teprve pokud ta se ukáže jako neúčelná, přistoupí k vypracování plánu pedagogické podpory. 

Plán pedagogické podpory (PLPP) je nástroj, který je vytvořen jako nástroj podporující práci 

pedagogů s žáky. Cílem je formulovat pozorované výukové obtíže a hledat vhodné intervence 

v oblasti forem a metod výuky, organizace výuky, hodnocení a používání pomůcek. 

PLPP sestavuje třídní učitel nebo vyučující konkrétního předmětu za pomoci výchovného 

poradce (VP), školního psychologa a speciálního pedagoga. PLPP má písemnou podobu. Před 

jeho zpracováním proběhnou rozhovory s jednotlivými vyučujícími s cílem stanovení metod 

práce s žákem, způsobem kontroly osvojení znalostí a dovedností a jeho hodnocením. 

Výchovný poradce stanoví termín přípravy PLPP,  třídní učitel (TU) ve spolupráci s VP 

zorganizuje společnou schůzku s rodiči, žákem případně konkrétním vyučujícím. Pedagogové 

sledují účinnost zvolených postupů, rozhodují o způsobu další práce s žákem a vyhodnocují,  

zda jsou pedagogické postupy dostačující po dobu 3 měsíců. Pokud jsou zvolené postupy 

podpory vhodné a osvědčují se, může  práce se žákem pokračovat v těchto zvolených postupech 

nebo může být od PLPP upuštěno. Pokud se do  doby 3 měsíců nepodaří ovlivnit průběh 

vzdělávání žáka, je zákonnému zástupci doporučeno, aby navštívil školské poradenské zařízení. 

Zároveň však může rodič navštívit školské poradenské pracoviště kdykoliv podle potřeby. 

 

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně uplatňuje škola na základě doporučení školského 

poradenského zařízení. Vychází ze závěrů lékařů a klinických odborníků. V tomto doporučení 

se specifikuje, v čem bude spočívat poradenská pomoc školy, popíší se vhodné metody výuky a 

možné úpravy obsahu učiva. Stupeň podpůrného opatření by měl být zvolen tak, aby 

v maximální míře odpovídal charakteru obtíží žáka a jeho speciálních vzdělávacích potřeb. 

Specifickým podpůrným opatřením je individuální vzdělávací plán. Je sám podpůrným 

opatřením a navíc definuje další druhy podpůrných opatření.  

Individuální vzdělávací plán (IVP) povoluje ředitel školy na základě písemné žádosti zákonného 

zástupce a písemného doporučení školského poradenského zařízení. Má písemnou podobu a 

zpracovává ho třídní učitel ve spolupráci s vyučujícími jednotlivých předmětů, VP, školním 

psychologem nebo speciálním pedagogem. IVP vychází ze ŠVP, upravuje a doplňuje průběh 

vzdělávání žáka na základě doporučení ŠPP (úpravy metod výuky, zohlednění učebního stylu,  
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respektování míry nadání žáka, rozvoj myšlení, paměti, pozornosti, vnímání i motoriky, využití 

projektové a individuální projektové výuky). IVP jako podpůrné opatření se využívá k úpravám 

očekávaných výstupů stanovených v ŠVP. To umožňuje žákům s přiznanými podpůrnými 

opatřeními upravovat očekávané výstupy vzdělávání, případně je možné přizpůsobit i výběr 

učiva. 

IVP v případě potřeby zahrnuje i předměty speciálně pedagogické péče, kterými mohou být: 

- Rozvoj matematických dovedností 

- Rozvoj čtenářských dovedností 

- Rozvoj grafomotorických dovedností 

- Rozvoj percepčního vnímání 

IVP je zpracován do jednoho měsíce ode dne, kdy škola obdržela doporučení a žádost 

zákonných zástupců. IVP může být doplňován a upravován v průběhu celého školního roku 

podle potřeb žáka. TU seznámí s IVP všechny vyučující žáka a zákonného zástupce žáka, kteří 

tuto skutečnost stvrdí svým podpisem.   

Vyhodnocení IVP - TU, VP  a učitelé jednotlivých předmětů jednou ročně naplňování IVP 

vyhodnotí, dále vždy podle potřeb a konkrétní situace žáka. S vyhodnocením budou seznámeni 

zákonní zástupci i žák. 

Jako podpůrná opatření pro žáky s SVP jsou v naší škole využívána podle doporučení ŠPZ a 

přiznaného stupně podpory nejčastěji 

a) v oblasti metod výuky: 

- respektování odlišných stylů učení jednotlivých žáků 

- metody a formy práce, které umožní častější kontrolu a poskytování zpětné vazby žákovi 

- důraz na logickou provázanost a smysluplnost vzdělávacího obsahu 

- respektování pracovního tempa žáků a poskytování dostatečného času k zvládnutí úkolů 

- preference řešení typových úloh a problémů 

b) v oblasti organizace výuky: 

- střídání forem a činností během výuky 

- u mladších žáků využití skupinové nebo kooperativní výuky 

- u početných tříd nebo tříd s vyšším počtem žáků s SVP možnost dělení některých hodin 

- předměty speciálně pedagogické péče mohou být zařazeny do výuky podle specifických 

obtíží konkrétních žáků a podle možností školy  

 

Minimálně doporučené úrovně očekávaných výstupů u žáků s LMP (dle RVP ZV) budou 

uvedeny v IVP konkrétního žáka v návaznosti na znalost jeho vzdělávacích potřeb. 

 

Pro žáky s jiným než mentálním postižením uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona je možné 

v ŠVP upravit očekávané výstupy nebo nahradit vzdělávácí obsah,, jehož realizaci objektivně 

neumožňuje jejich znevýhodnění, jiným vzdělávacím obsahem, pokud to vyžadují speciální 

vzdělávací potřeby žáků, a to pouze tehdy,, pokud to vyplývá z doporučení ŠPZ. 

 

 

 

3.4. Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných 

 

Za nadaného žáka se považuje žák, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání 

s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových 

manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech. 

Pro nadané žáky může ředitel školy vytvářet skupiny, ve kterých se vzdělávají žáci stejných 

nebo různých ročníků školy v některých předmětech. Těmto žákům lze v souladu s vývojem 

jejich školních dovedností rozšířit obsah vzdělávání nad rámec stanovený ŠVP pro ZV nebo 
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umožnit výuku ve vyšším ročníku. Se souhlasem ředitele se mohou nadaní žáci vzdělávat 

formou stáží v jiné škole stejného nebo jiného druhu. 

Za mimořádně nadaného žáka se považuje především žák, jehož rozložení schopností dosahuje 

mimořádně úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech 

rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních 

dovednostech. 

 

 

 

Zjišťování mimořádného nadání včetně vzdělávacích potřeb žáka provádí školské poradenské 

zařízení ve spolupráci se školou. Míru žákova nadání zhodnotí odborník v příslušném oboru, 

jehož odborný posudek žák nebo zákonný zástupce žáka ŠPZ poskytne. 

Vzdělávání mimořádně nadaného žáka se může uskutečňovat podle individuálního vzdělávacího 

plánu (dále jen IVP), který vychází ze ŠVP školy a závěrů psychologického a speciálně 

pedagogického vyšetření. 

IVP povoluje ředitel školy na základě písemné žádost  zákonného zástupce a písemného 

doporučení ŠPZ. Má písemnou podobu a zpracovává ho třídní učitel ve spolupáci s vyučujícími  

 

jednotlivých předmětů, VP a speciálním pedagogem dle doporučení ŠPZ. Je zpracován do 1 

měsíce ode dne, kdy škola obdržela doporučení. Může být doplňován a upravován v průběhu 

školního roku. Součástí IVP je i termín vyhodnocení naplňování IVP, případně i termín 

průběžného hodnocení IVP. 

 

Podpůrná opatření pro nadané a mimořádně nadané žáky: 

- vzdělávání skupiny mimořádně nadaných žáků v jednom či více vyučovacích 

předmětech 

- účast žáka na výuce jednoho nebo více vyučovacích předmětů ve vyšších ročnících 

školy nebo v jiné škole (akcelerace vzdělávání) 

- obohacování vzdělávacího obsahu (rozšíření, prohloubení a obohacení o další 

informace) 

- zadávání specifických úkolů a projektů 

- příprava a účast na soutěžích  

- nabídka volitelných vyučovacích předmětů a zájmových aktivit 

 

Vyhodnocení IVP provádí VP , TU a učitelé jednotlivých předmětů jednou ročně, případně vždy 

podle potřeby. S vyhodnocením budou seznámeni zákonní zástupci žáka i žák sám. 

 

 
    

3.5.. Průřezová témata 

 
     Jsou nedílnou součástí základního vzdělávání a ve ŠVP reprezentují okruhy aktuálních 

problémů současného světa. Vytvářejí příležitosti pro individuální uplatnění žáků, pro jejich 

vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet osobnost žáka zvláště v oblasti postojů a hodnot. 

Jednotlivé tematické okruhy procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a jsou tak důležitým 

formativním prvkem základního vzdělávání. V základním vzdělávání jsou vymezena tato 

průřezová témata: 

- Osobnostní a sociální výchova 

- Výchova demokratického občana 

- Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

- Multikulturní výchova 
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- Environmentální výchova 

- Mediální výchova 

 

 

Osobnostní a sociální výchova 

     Cílem OSV je rozvíjet u žáků praktické životní dovednosti vztahující se k němu samému  

(organizace vlastního života, myšlení, pocitů, chování) a k druhým lidem (komunikace, 

spolupráce, mezilidské vztahy vůbec). Jejím smyslem je pomáhat každému žákovi hledat vlastní 

cestu k životní spokojenosti založené na dobrých vztazích k sobě samému i k dalším lidem a 

světu. 

 

Naplňování tohoto cíle se děje každodenním jednáním všech pracovníků – každý den se ve 

škole setkáváme s řadou situací, které jsou příležitostí k praktickému předvedené správných 

modelů chování, ať už takový model předvádí sám pracovník svým jednáním nebo vede žáky 

vhodným řešením situací k navozování dobrých vztahů. Toto jednání včetně koncepce 

vyučovacích hodin by mělo vést k tomu, že se žák učí: 

- být otevřený a citlivý k lidem, být tolerantní a solidární s druhými 

- vcítit do situace a chování druhého 

- orientovat se v základních mravních hodnotách, posuzovat jednání lidí 

 

- zaujímat kritické postoje k jevům, které základní lidské hodnoty a mravní normy 

porušují 

- žít a pracovat v sociální skupině a respektovat její pravidla 

- zaujímat pozitivní vztahy ke starším, nemocným a postiženým lidem 

- samostatně se rozhodovat a nést důsledky svého rozhodnutí 

- přiznat chybu, poučit se z ní a pokusit se o nápravu 

- co nejobjektivněji posuzovat své možnosti a klást na sebe přiměřené požadavky. 

 

Tematické okruhy:  Osobnostní rozvoj 

                                Sociální rozvoj 

                                Morální rozvoj 

 

 

 

Výchova demokratického občana 

     Cílem VDO je vybavit žáka základní úrovní občanské gramotnosti ( schopností orientovat se 

ve složitostech, problémech a konfliktech otevřené, demokratické a pluralitní společnosti). 

Naplňování tohoto cíle se děje v každodenním životě žáka ve třídě i přímo ve vyučovací hodině, 

kdy celkové klima školy a třídy  (vztahy mezi učitelem a žáky, mezi žáky samotnými jsou 

založeny na spolupráci, partnerství, dialogu a respektu) vytváří demokratickou atmosféru třídy. 

Žáci jsou v ní motivováni k uplatňování svých názorů v diskusích, k možnosti demokraticky se  

podílet na rozhodnutí celku (třídní a školní samospráva). Sami na sobě si mohou ověřit význam 

dodržování pravidel, případně se spolupodílet na vytváření pravidel nových. 

 

 

 Žák se učí: 

- chápat význam řádu, pravidel a zákonů pro fungování společnosti 

- participovat na rozhodnutí celku s vědomím vlastní odpovědnosti za tato rozhodnutí 

- naslouchat a posuzovat jednání jiných lidí 

- zaujmout aktivní postoj k obhajobě a dodržování lidských práv a svobod 

- asertivnímu jednání a schopnosti kompromisu 

- k respektování kulturních, etnických a jiných odlišností 
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- chápat hodnoty jako spravedlnost, svoboda, solidarita, tolerance 

 

Tematické okruhy: Občanská společnost a škola 

                               Občan, občanská společnost a stát 

                               Formy participace občanů v politickém životě 

                               Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

 

 

 

Výchova k myšlení  v evropských a globálních souvislostech 

     Cílem VM je výchova žáků jako budoucích evropských občanů v dospělosti schopných 

mobility a flexibility v občanské a pracovní sféře a také  jejich seznámení  s možnostmi, které 

jim evropský i mezinárodní prostor poskytuje. 

Žák se učí: 

- rozvíjet vědomosti potřebné pro porozumění sociálním a kulturním odlišnostem mezi 

národy 

- orientovat se v evropském prostředí 

- pochopit význam institucí Evropské unie a dopad  jejich činnosti na život lidí 

- překonávat předsudky a stereotypy 

 

 

Tematické okruhy: Evropa a svět nás zajímá 

                               Objevujeme Evropu a svět 

                               Jsme Evropané 

 

 

Multikulturní výchova 

     Cílem MKV je seznámit žáky s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami, 

vést je k uvědomění si své vlastní kulturní identity. Dotýká se mezilidských vztahů ve škole 

na úrovni učitel – žák, žák – žák, rodina – škola, škola – místní komunity. Žák se učí 

- o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti 

- komunikovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin 

- přijmout druhého jako rovnocenného jedince se stejnými právy a zároveň umět uplatnit 

své právo 

- uvědomovat si možné dopady svých verbálních i neverbálních projevů 

- rozpoznat a potírat projevy jako je nesnášenlivost, intolerance, xenofobie, diskriminace a 

rasismus 

 

Tematické okruhy: Kulturní diference 

                               Lidské vztahy 

                               Etnický původ 

       Multikulturalita 

                               Princip sociálního smíru a solidarity 

 

 

Environmentální výchova 

     Cílem EV je vést žáky k pochopení vztahu člověka s přírodou a vést ho k aktivní ochraně  

životního prostředí. 

 

 

 Žák se učí: 

- porozumět důležitosti vztahu člověk – příroda 
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- pochopit souvislosti mezi lokálními a globálními problémy 

- podílet se na péči o životní prostředí 

- chápat důležitost zdravého životního stylu 

 

Tematické okruhy: Ekosystémy 

                               Základní podmínky života 

                               Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 

 

Mediální výchova 

     Cílem MV je vybavit žáka základní úrovní mediální gramotnosti. Žák se učí: 

- zpracovat, vyhodnotit a využít podněty, které přicházejí z vnějšího světa 

- osvojit si některé základní poznatky o fungování a roli současných médií 

- osvojit si základní pravidla veřejné komunikace, dialogu a argumentace 

- využívat potenciál médií jako zdroje informací , zábavy a naplnění volného času 

- rozvíjet komunikační schopnost při stylizaci psaného i mluveného textu 

 

 

Tematické okruhy: Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

                               Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

                               Stavba mediálních sdělení 

                               Vnímání autora mediálních sdělení 

                               Fungování a vliv médií ve společnosti 

                               Tvorba mediálního sdělení 

                               Práce v realizačním týmu 

 

 

Pro průřezová témata nevytváříme samostatné předměty, ale integrujeme je do vyučovacích 

předmětů. Zařazení jednotlivých tematických okruhů průřezových témat je uvedeno v tabulkách 

jednotlivých předmětů.  

 

 

Přehled zařazení průřezových témat do jednotlivých předmětů 

 

Používané zkratky: OSV – Osobnostní a sociální výchova 

                                VDO – Výchova demokratického občana 

                                VM   -  Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

                                MKV – Multikulturní výchova 

                                EV     - Enviromentální výchova 

                                MV   -  Mediální výchova 

 

 

Přehled zařazení průřezových témat do předmětů – 1. stupeň: 

 

 

OSV 

Tem. 

okruh 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

1. 

Vpč, Čj. M, 

Prv 

Vpč, Čj, M Aj, Čj, M, 

Vpč 

Aj, Př, Vl, M, 

Vpč 

Aj, Př, Vl, M, 

Vpč 

 

2. 

Prv, Tv Prv, Tv Aj, Prv, Tv Aj, Př, Vl, Tv, 

Vpč 

Aj, Př, Vl, 

Tv, Vpč 
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3. 

Čj Čj Čj, Aj Aj, Př, Vl Aj, Př, Vl 

 

4. 

Prv, Vpč Prv, Vpč Aj, Prv, Vpč Aj, Př, Vl, 

Vpč 

Aj, Př, Vl, 

Vpč 

 

5. 

Hv, M, Prv Hv, M, Prv Aj, Hv, M, 

Prv 

Aj, Př, Vl, 

Hv, M 

Aj, Př, VL, 

Hv, M, Vpč 

 

6. 

M M Aj, M, Vpč Aj,M, Př, Vl, 

Vpč 

Aj, Př, Vl, M, 

Vpč 

 

7. 

M, Vpč M, Vpč Aj, M, Vpč Aj, Př, Vl, M, 

Vpč 

Aj, Př,Vl, M, 

Vpč 

 

8. 

Hv, Tv, M, 

Prv 

Hv, Tv, M, 

Prv 

Aj, Hv, Tv, 

Prv, Vpč, M 

Aj, Vl, Hv, 

Tv, Vpč 

Aj, Vl, Hv, 

Tv, Vpč 

 

9. 

M, Tv M, Tv Aj, Tv, M Aj, Př, Vl, Tv, 

M 

Aj, Př, Vl, 

Tv, M 

 

10. 

  Aj, M Aj, Př,Vl, M Aj, Př, Vl, M, 

Vpč 

 

11. 

Vpč Vpč Vpč Př, Vl, M, 

Vpč 

Př, Vl, Vpč, 

M 

 

 

 

VDO 

Tem. 

okruh. 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

1. 

M, Prv M, Prv M, Prv, Vpč Aj, Př, Vl, M, 

Vpč 

Aj, Př, Vl, Čj, 

Vpč, M 

 

2. 

  Aj Aj, Př, Vl Aj, Př, Vl, 

Vpč 

 

3. 

   Vl Vl 

 

4. 

   Př, Vl Př, Vl, Hv 

 

 

VM 

Tem. 

okruh 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

1. 

Hv, M Hv, M Hv, Čj, M Aj, Vl, Hv, 

Čj, M 

Aj, Vl, Hv, 

Čj. M 

 

2. 

Hv Hv Aj, Hv Aj, Hv Aj, Př, Vl. Hv 

 

     3. 

    Aj, Vl 

 

 

 

MKV 

Tem. 

okruh 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

1. 

Hv Hv Aj, Hv, M Aj, Vl, Hv, M Aj, Vl, Hv, M 
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2. 

Hv, Prv Hv, Prv Aj, Hv, Prv, 

Vpč, M 

Aj, Př, Vl, 

Hv, Vpč, M 

Aj, Př, Vl. 

Hv, Vpč, M 

 

3. 

Hv Hv Hv Hv, M Aj, Př, Vl, 

Hv, Vpč, M 

 

4. 

  Hv Př, Hv Aj, Př, Hv 

 

5. 

Prv Prv Prv Př, Vl Př, Vl 

 

 

EV 

Tem. 

okruh 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

1. 

Prv Prv Aj, ,Prv, Vpč Aj, Př, Vl, 

M, Vpč 

Aj, Př, Vl, 

Vpč, M 

 

2. 

Prv, Vpč Prv, Vpč M, Prv, Vpč Př, M, Vpč Př, M, Vpč 

 

3. 

Prv Prv, M Prv, Vpč Aj, Př, M, 

Vpč 

Aj, Př, Hv, 

Vpč, M 

 

4. 

Prv Prv Aj, M, Prv, 

Vpč 

Aj, Př, Vl, 

M, Vpč 

Aj, Př, Vl, 

Vpč, M 

 

 

MV 

Tem. 

okruh 

 

1. 

 

2. 

 

6. 

 

4. 

 

5. 

 

1. 

   Vpč Aj. Čj, Vpč 

 

2. 

 Čj Čj Cj Čj 

 

3. 

  Čj Čj Př, Čj 

 

4. 

   Př Př 

 

5. 

  Hv Vl, Hv Vl, Hv 

 

6. 

   Aj Aj 

 

7. 

   Aj, Hv Aj, Hv 

 

 

Dále budou průřezová témata realizována formou projektů. 

 

1.stupeň bude pracovat na projektu „Naše město – můj domov“  (formou týmové práce 

v jednotlivých ročnících žáci navštíví významné památky v Rajhradě a zpracují získané 

informace). Cílem je žáky naučit orientovat se ve svém městě, popsat své město,  přiměřeně 

svému věku znát důležité instituce a úřady, chápat jejich význam a také znát 

      významné památky města – OSV  (rozvoj schopností poznávání, kreativita, poznávání lidí, 

                                              mezilidské vztahy, komunikace, kooperace, řešení problémů). 

                                                -  VDO  (občanská společnost a škola) 
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                                                -  MKV  (lidské vztahy ) 

                                                -  EV      ( lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah  

                                                   k životnímu prostředí)            

                                                -  MV     (tvorba mediálního sdělení, práce v realizačním týmu). 

                           

 

 

 

Přehled zařazení průřezových témat do předmětů 2. stupeň: 

 

OSV 

Tem. 

okruh 

6. 7. 8. 9. 

 

        1. 

M,Př,Ov,Hv ČJ,M,Př,Hv ČJ,M,Ch,Hv ČJ,M,Ch,Př,Hv, 

F 

 

        2. 

Ov,Hv,Pč ČJ,NJ,Hv,Pč  ČJ,Př,Ov,Hv,Pč ČJ,Hv,Pč 

 

        3. 

ČJ,M,Ov,Vz,Tv, 

Pč 

ČJ,M,Tv,Pč ČJ,M,Ch,Ov,Tv, 

Pč 

ČJ,M,Ch,Tv,Pč 

 

        4. 

ČJ,Ov  ČJ,Ov,Pč ČJ,Pč 

 

        5. 

ČJ,AJ,M,Tv ČJ,AJ,M,Tv ČJ,AJ,NJ,M,Tv, 

Pč,In 

ČJ,AJ,NJ,M,Tv, 

Pč,In 

 

        6. 

Ov,Hv ČJ,NJ,Hv Hv NJ,Hv 

 

        7. 

Ov,Pč ČJ,Ov,Pč Ov,Pč NJ,Z,Pč 

 

        8. 

ČJ,Z,Ov NJ,Ov ČJ,Ch,Ov ČJ,Ch,In 

 

        9. 

ČJ,AJ,M,Př,Z,Tv, 

Pč 

NJ,M,Př,Tv,Pč M,Ch,Př,Tv,Pč,In M,Ch,Př,Tv,Pč 

       

       10. 

Př,Ov,Pč Pč Ch,Ov,Pč,F  Ch,Pč, F 

 

       11. 

Z  ČJ,Ch Ch 

 

 

VDO 

Tem . 

okruh 

6. 7. 8. 9. 

 

1. 

Ov,Vz NJ,Ov Pč Pč 

 

        2. 

Ov,Vz,Tv Z,Ov,Tv D,Ov,Tv,Pč Z,Ov,Tv,Pč 

 

        3. 

Ov Ov   

 

        4. 

Z,D Ov Ov ČJ,D,Ov 
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VM 

Tem. 

okruh 

6. 7. 8. 9. 

 

1. 

ČJ,AJ,Př,Z,D ČJ,NJ,Z,D,Ov Ch,D NJ,Ch,In 

 

2. 

Z,Ov,Vz NJ,Př, F AJ,Ch,D Ch,D 

 

3. 

M,Z NJ,M,Ov ČJ,NJ,M,Ch,Ov ČJ,M,Ch,D,Ov 

 

MKV 

 

Tem. 

okruh 

6. 7. 8. 9. 

 

1. 

Z,Ov,Vz AJ,NJ,Ov ČJ,AJ NJ 

 

2. 

Ov,Tv,Pč Ov,Tv,Pč ČJ,Tv,Pč Tv,Pč 

 

3. 

ČJ,AJ,Z,Ov Z,D Z,D  

 

4. 

ČJ ČJ,AJ,NJ ČJ,NJ Z 

 

5. 

   D 

 

 

 

EV 

 

Tem. 

okruh 

6. 7. 8. 9. 

 

1. 

Př,Z,Pč NJ,Př,Pč Př,Pč NJ,Ch,Př,Pč 

 

2. 

Př,Z Př,Ov Ch,Př, F Ch,Př, F 

 

3. 

Př,Z,Pč ČJ,Př,Ov,Pč ČJ,Ch,Př,Pč Ch,Př,D,Pč 

 

4. 

ČJ,Př,Ov,Vz,Tv AJ,Př,Z,Ov,Tv Ch,Př,Z,Tv Ch,Př,Z,Tv 

 

 

MV 

 

Tem. 

okruh 

6. 7. 8. 9. 

 

1. 

ČJ,Z,Vz,Pč Ov,Pč Z,Pč ČJ,NJ,Ch,D,Pč 

 

2. 

Z,Vz In ČJ  

 

3. 

 In  ČJ 
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4. 

 ČJ,Ov   

 

5. 

Hv,Vz,Pč Ov,Hv,Pč ČJ,Hv,Pč NJ,Ch,Hv,Pč 

 

6. 

ČJ  Ch,In ČJ,Ch,In 

 

7. 

ČJ  Ch Ch 

 

 

2. stupeň – žáci pracují v rámci svých předmětů na krátkodobých projektech (ČJ, AJ, In). 

Dále se v dějepise pravidelně realizuje v 6.ročníku projekt „Olympiáda“, obvykle během 

2.pololetí školního roku. Žáci zjistí a zpracují základní údaje o olympiádě ve starověkém Řecku, 

o úspěších českých sportovců na novodobých olympiádách, poté absolvují jako sportovci školní 

olympiádu (5 disciplín) a zhodnotí své výkony i svou práci na projektu. 

V 7.ročníku opět v rámci dějepisu probíhá projekt „Praha“. Žáci zpracují výtah tří povídek Jana 

Nerudy ze společné četby, teoreticky se připraví na exkurzi (zopakování dějepisného učiva 

vztahujícícho se k Praze), absolvují exkurzi (dvoudenní nebo třídenní), zpracují zápis o exkurzi 

a zhodnotí svou práci na projektu. 

Dlouhodobě probíhají akce v rámci environmentální výchovy (školní zahrada, Živo za plotem, 

sběry bylin, pomerančové kůry, odpadových surovin, třídění odpadů, …). 
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4. Učební plán 

 
4.1. Tabulace učebního plánu 1. stupně 

 
Vyučovací předmět 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. Celkem Z toho disponibilní 

Český jazyk 8 9 8 8 8 41 8 

Anglický jazyk 1 1 3 3 3 11 2 

Matematika 4 5 5 5 5 24 4 

Práce s počítačem - - - - 1 1 0 

Prvouka 2 2 2 - - 6  

Přírodověda - - - 2 2 4  

Vlastivěda - - - 2 2 4 2 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 0 

Výtvarná výchova 1 1 2 2 1 7 0 

Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5 0 

Tělesná výchova 2   2 2 2 2 10 0 

Celkem vyučovacích hodin 20 22 24 26 26 118 16 

 
Poznámky k učebnímu plánu 1. stupeň: 

 
16 disponibilních hodin je využito na navýšení časové dotace - v předmětu Český jazyk 8 hodin, 

v předmětu Anglický jazyk 2 hodiny, v předmětu Matematika 4 hodiny a 2 hodiny  ve 

vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět (Přírodověda a Vlastivěda). 

  

 

4.2. Tabulace učebního plánu 2.stupně: 

 
Vyučovací předmět 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. Celkem Z toho disponibilní 

Český jazyk a literatura 5 5 4 5 19 4 

Anglický jazyk 3 3 3 3 12 0 

Další cizí jazyk - 2 2 2 6 0 

Matematika 4 5 5 4 18 3 

Informatika 1 - - 1 2 1 

Fyzika 2 2 2 2 8 2 

Chemie - - 2 3 5 2 

Přírodopis 2 2 2 2 8 2 

Zeměpis 2 2 2 1 7 1 

Dějepis 2 2 2 2 8 1 

Občanská výchova 1 1 1 1 4 0 

Hudební výchova 1 1 1 1 4 0 

Výtvarná výchova 2 2 1 1 6 0 

Výchova ke zdraví 1 - 1 - 2 0 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 0 

Pracovní činnosti - 1 1 1 3 0 

Volitelné předměty - - 1 1 2 2 

Celkem 28 30 32 32 122 18 
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Poznámky k učebnímu plánu 2. stupeň: 

 

Výchova ke zdraví jako samostatný předmět je vyučován v 6. a 8.ročníku. 

K povinným předmětům si žáci od 8. ročníku volí jeden volitelný předmět (  8. r. – 1 hodina,  

9. r. – 1 hodina). Předmět Informatika je vyučován v 6. a 9. ročníku, praktické činnosti 

 od 7. ročníku. 

18 disponibilních hodin je využito na navýšení časové dotace v povinné části (4 hodiny 

v předmětu Český jazyk a literatura, 3 hodiny v předmětu Matematika, 1 hodina v předmětu 

Informatika, 7 hodin v oblasti Člověk a příroda, 1 hodina v předmětu Dějepis). Zbylé 2 hodiny 

jsou využity na volitelné předměty. 

 

 

 Nabídka volitelných předmětů: 

                                          

Nabídka volitelných předmětů je volena dle zájmů žáků a reálných možností školy. 

Nejčastěji volené předměty jsou 

 

Sportovní hry 

Cvičení z češtiny 

Cvičení z matematiky 

Programování 

Anglická konverzace 

Tvořivé činnosti 

Tvořivá matematika 
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5. Učební osnovy 

 

1. stupeň 
 

 

Vzdělávací oblast :  Jazyk a jazyková komunikace 

 

Vzdělávací obor:  Český jazyk a literatura 

 

Vyučovací předmět : Český jazyk 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu  

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

 Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk má komplexní charakter a je rozdělen do tří složek: 

Čtení a literární výchova, Jazyková výchova, Komunikační a slohová výchova. Ve vyučování se 

jednotlivé složky prolínají. 

 Vyučovací předmět má časovou dotaci  v 1.ročníku 8 hodin týdně, ve 2.ročníku 9 hodin,  ve 3. , 

4. a 5.ročníku je dotace shodně po 8 hodinách.  

 V jazykové části je výuka směřována k tomu, aby  žáci trvale získali vědomosti a dovednosti 

potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka, naučili se souvisle vyjadřovat a dovedli 

používat mateřský jazyk v běžných situacích. 

V čtení a literární výchově  směřuje výuka k tomu, aby se žáci přiměřeně k svému věku naučili 

s porozuměním číst a interpretovat literaturu a postupně si vytvářeli základní čtenářské 

dovednosti a návyky. 

V komunikační a slohové výchově je výuka směřována k tomu, aby se žáci naučili souvisle 

vyjadřovat, dovedli používat mateřský jazyk ústně i písemně. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie : 

Kompetence k učení 

Učitel 

• klade důraz na pozitivní motivaci žáka  

• používá vhodné učební pomůcky 

• zařazuje práci s jazykovými příručkami 

 

Kompetence k řešení problémů 

 

Učitel 

• motivuje  žáka k samostatnému řešení daného problému 

• zadává úkoly k posílení schopností žáka využívat vlastních zkušeností 

• předkládá modelové situace a vede žáka k jejich optimálnímu řešení 

 

Kompetence komunikativní 
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Učitel 

• zařazuje stylistické projevy a později i samostatné slohové práce na daná témata 

 

 

Kompetence sociální a personální 

 

Učitel 

• zařazuje práci ve skupině – dbá na vytvoření pravidel práce 

• uplatňuje individuální přístup k talentovaným žákům, ale i k žákům s poruchami učení 

• vnáší přátelskou atmosféru do procesu výuky 

• posiluje sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj 

 

Kompetence občanské 

 

Učitel  

• respektuje věkové, intelektové, sociální a etnické zvláštnosti žáka 

• podporuje u žáků pozitivní postoje k uměleckým dílům 

• aktivně zapojuje žáky do kulturního dění účastí na kulturních akcích 

 

Kompetence pracovní 

 

Učitel 

• rozvíjí u žáka smysl pro povinnost vyžadováním přípravy na výuku 

• kontroluje samostatné práce žáka 

 

 

 Do vyučovacího předmětu Český jazyk jsou zařazena průřezová témata : 

• Osobnostní a sociální výchova 

• Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

• Multikulturní výchova 

• Mediální výchova 
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Vzdělávací oblast: Český jazyk 

 
1.ročník 

Učivo 

 

Očekávané výstupy  Mezipředmětové vztahy 

 

 

-  dodržování  hygienických        

návyků správného psaní  

-   technika psaní 

-  naučí se psát písmena 

abecedy, znaménka,  číslice 

- píše slova, větu 

- zvládne opis, diktát slov i 

jednoduché věty, 

 

 

 

-základní komunikační 

pravidla a žánry ( 

poděkování, prosba, žádost, 

omluva, pozdrav, 

blahopřání) 

- základy techniky 

mluveného projevu 

-  umí  sdělit svoje zážitky, 

odpovědět na otázku 

 

- technika čtení, čtení 

plynulé a pozorné 

 

 

 

Komunikační a slohová výchova 

 

- zvládá základní hygienické 

návyky  spojené se psaním 

-  píše správné tvary písmen a 

číslic, správně spojuje 

písmena i slabiky, 

kontroluje vlastní písemný 

projev 

 

    -   porozumí mluveným 

pokynům   přiměřené složitosti 

 

-      pečlivě vyslovuje, 

v krátkém projevu správně 

dýchá a volí vhodné tempo řeči 

       

   

 

- na základě vlastních zážitků 

tvoří krátký mluvený projev 

 

 

- plynuje čte s porozuměním 

texty přiměřeného rozsahu 

a náročnosti 

 

 

Tv -  uvolňovací cviky 

 

 

Vv – využívání výtvarných 

         prvků 

 

 

 

 

 

 

Tv - cvičení správného    

        dýchání 

Hv - hlasová cvičení 

 

 

 

 

    

 

 

- poznává písmena 

abecedy, tištěná i psaná,  

- odlišuje krátké i dlouhé 

samohlásky 

- umí určit hlásky, 

slabiky, slova,věty 

- modulace řeči 

Jazyková výchova 

 

- rozlišuje zvukovou a 

grafickou podobu slova 

 

 

Hv-  rytmická cvičení 
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- tvořivé činnosti 

s textem  

(čte jednoduchý 

text s porozuměním, 

zvládá hlasité i tiché 

čtení  

- základní literární pojmy 

(rozlišuje pojmy báseň, 

říkadlo, pohádka, 

nadpis, článek, řádek, 

odstavec) 

- zvládne přednes básně, 

úryvek prózy 

- snaží se o dramatizaci 

pohádky, příběhu 

 

 

Literární výchova 

 

- čte a přednáší zpaměti ve 

vhodném frázování 

        a tempu literární texty  

        přiměřené věku 

- vyjadřuje své pocity 

z přečteného textu 

 

 

 

Vv- výtvarné ztvárnění   

        literárních postav 
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 2. ročník  

Učivo Očekávané výstupy 

 

Mezipředmětové 

vztahy 

 

 

- vyjadřování 

v komunikačních 

situacích (žádost, 

zpráva, omluva, 

oslovení, 

pozdrav 

 

- základní 

komunikační 

pravidla, 

mimojazykové 

prostředky řeči 

 

- základy techniky 

mluveného 

projevu 

 

 

 

- čitelný a úhledný 

písemný projev, 

upevňování  

hygienických 

návyků při psaní 

 

- vyprávění a 

dialog na základě 

obrazového 

materiálu 

 

Komunikační a slohová výchova 

 

- porozumí písemným nebo 

mluveným pokynům přiměřené 

složitosti 

 

 

 

- respektuje základní 

komunikační pravidla 

rozhovoru 

 

 

 

- volí vhodné tempo řeči, 

v krátkých mluvených 

projevech správně dýchá 

 

 

- píše věcně i formálně správně 

jednoduchá sdělení 

 

 

 

 

- seřadí ilustrace podle dějové 

posloupnosti, dokáže podle 

nich vyprávět jednoduchý 

příběh 

 

 

 

Prv – dramatizace 

životních situací, 

vyprávění příběhu 

 

 

Vv – ilustrace pohádky, 

básně 

 

Hv – rytmizace říkadel 

 

Prv – dopravní výchova, 

mezilidské vztahy, popis 

zvířátek 

 

Vv – vyprávění podle 

obrázků 

 

M – orientace v textu ( 1. 

řádek, 1. slovo ) 

 

 

- sluchové 

rozlišení hlásek, 

výslovnost 

samohlásek, 

souhlásek a 

souhláskových 

skupin, 

modulace řeči 

 

 

Jazyková výchova 

 

- žák rozlišuje zvukovou a 

grafickou podobu slova, člení 

slova na hlásky, odlišuje 

dlouhé a krátké samohlásky 

 

 

 

 

 

 

M – psaní číslic, 

počítání hlásek ve 

slovech, slov ve 

větách, pojmy první, 

poslední 

 

 

Vv – ilustrace textu 
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- nauka o slově 

(slova a pojmy,  

 

- význam slov, 

slova 

jednoznačná a 

mnohoznačná) 

 

 

- pořádek slov ve 

větě, 

seznamování se 

s některými 

slovními druhy 

 

 

- - ohebné a 

neohebné slovní 

druhy   

 

- věta jednoduchá, 

souvětí, spojení 

dvou vět, spojky 

 

- věty 

oznamovací, 

tázací, 

rozkazovací, 

přací, pořádek 

vět v textu 

 

- znalost a 

používání 

pravopisu i,í,y,ý 

po tvrdých a 

měkkých 

souhláskách , 

slova se 

skupinou 

dě,tě,ně,bě,pě,vě,

mě, psaní  ú-ů, 

velká písmena na 

začátku věty, 

vlastní jména 

osob a zvířat 

 

 

- porovnává význam slov, pozná 

slova opačného významu, 

slova významem nadřazená, 

podřazená a slova souřadná 

 

- porovnává a třídí slova podle 

zobecněného významu ( děj, 

věc, okolnost, vlastnost ) 

 

 

- rozlišuje vybrané slovní druhy 

v základním tvaru 

 

- spojuje věty do jednoduchých 

souvětí pomocí vhodných 

spojek a jiných spojovacích 

výrazů 

 

- žák poznává a rozlišuje v textu 

druhy vět podle postoje 

mluvčího a k jejich vytvoření 

volí vhodné jazykové i 

zvukové prostředky 

 

 

 

 

- odůvodňuje a píše správně 

i,í,y,ý po měkkých a tvrdých 

souhláskách, slova se 

skupinami dě, tě ně, bě, 

pě,vě,mě mimo morfolofický 

šev a slova s ú - ů, velká 

písmena na začátku věty a 

v typických případech 

vlastních jmen osob a zvířat 

Hv – dechová 

cvičení, intonace 

 

 

Tv – protahovací a 

uvolňovací cvičení, 

pohybový doprovod 

říkadel 

 

 

M – počet vět, slov, 

čísla slovních druhů 

 

 

Prv – příbuzenské 

vztahy, časová 

posloupnost, místo, 

kde žijeme 
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- přednes 

vhodných 

literárních textů  

 

 

 

 

 

 

 

- poslech 

literárních textů, 

zážitkové čtení a 

naslouchání, 

líčení atmosféry  

příběhu 

 

 

- volná reprodukce 

textu, 

dramatizace  

 

 Literární výchova 

 

- čte a přednáší zpaměti ve 

vhodném frázování a tempu 

literární texty přiměřené věku 

- pamatuje si a reprodukuje 

jednoduché říkanky a dětské 

básně 

- reprodukuje krátký text podle 

otázek a ilustrací 

 

- vyjadřuje své pocity 

z přečteného textu 

 

 

 

 

 

- pracuje tvořivě s literárním 

textem podle pokynů učitele a 

podle svých schopností 

 

 

Vv – práce s obrázkem, 

kreslení příběhu 

 

 

Prv – příběhy o 

zvířatech, vztahy mezi 

lidmi, příroda 

 

 

Hv – rytmizace říkadel, 

správná intonace 
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3.ročník  

Učivo Očekávané výstupy  Mezipředmětové 

vztahy 

 

 

-výběr vhodných 

jazykových prostředků 

(řeč spisovná, hovorová, 

mimojazykové 

prostředky, řeči: 

mimika, gesta) 

 

-vyjadřování 

v komunikační situaci 

(vypravování, 

jednoduchý popis 

osoby,předmětu, 

činnosti) 

 

- automatizace psacího 

pohybu, odstraňování 

individuálních 

nedostatků písemného 

projevu 

 

- čitelný písemný projev 

-žánry písemného 

projevu 

( psaní adresy, 

pohlednice, mail, dopis, 

pozvánka …) 

 

- správné použití 

slovního přízvuku, 

znělost hlasu a vhodná  

intonace 

 

- komunikační situace 

navozené mluveným 

nebo písemným 

pokynem 

(omluva,žádost,vzkaz, 

zpráva, oznámení) 

 

-oslovení, zahájení a 

ukončení dialogu, 

střídání rolí mluvčího a 

posluchače, střídání rolí 

mluvčího a posluchače 

                                                                  

 

Komunikační a slohová výchova 

 

 - volí vhodné verbální a nonverbální 

prostředky řeči v běžných školních i 

mimo školních situacích 

 

 

 

- na základě vlastních zážitků tvoří 

krátký mluvený projev 

 

 

 

 

-píše správně tvary písmen a číslic, 

správně spojuje písmena a slabiky,  

kontroluje vlastní písemný projev 

 

 

- píše věcně i formálně správně 

jednoduchá sdělení  

 

 

 

- pečlivě vyslovuje, opravuje svou 

nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 

 

 

-  porozumí písemným nebo mluveným 

pokynům přiměřené složitosti 

 

 

 

-respektuje základní komunikační 

pravidla rozhovoru   

 

 

 

Prv – informace o 

přírodě, zvířatech , 

vztahy mezi lidmi , 

dramatizace životních 

situací , tísňová volání , 

první pomoc 

 

 

 

 

Tv – pohybové 

ztvárnění 
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- slovní zásoba a tvoření 

slov (význam slov, slova 

jednoznačná, 

mnohoznačná, 

antonyma, synonyma, 

…) 

 

-tvarosloví 

(rozlišování ohebných a 

neohebných slovních 

druhů) 

 

- používání správných 

gramatických tvarů 

podstatných jmen, 

přídavných jmen a 

sloves, 

určování rodu, čísla a 

pádu u podstatných 

jmen, 

určování osoby, čísla a 

času u sloves  

 

-vyjmenovaná slova, 

slova příbuzná, slova 

s předponou vy/vý 

 

 

-zdůvoňování a 

používání  

vlastních jmen   

 

 

- věta, souvětí (spojení 

dvou a více vět, vzorec 

souvětí, spojky a 

spojovací výrazy ) 

 

-řazení slov podle 

abecedy 

 

 

 

Jazyková výchova 

 

- porovnává významy slov, zvláště 

slova opačného významu a slova 

významem souřadná, nadřazená a 

podřazená, vyhledá v textu slova 

příbuzná 

 

 

- rozlišuje slovní druhy 

 

 

 

 

 

- užívá v mluveném projevu správné 

gramatické tvary podstatných jmen, 

přídavných jmen a sloves  

 

 

 

 

 

 

 

  - odůvodňuje a píše správně i/í, y/ý po 

obojetných souhláskách ve 

vyjmenovaných slovech a slovech 

příbuzných  

 

 

-píše správně velká písmena na začátku 

věty a ve vlastních jménech osob, zvířat 

a v místních pojmenováních 

 

 

-spojuje věty v souvětí vhodnými 

spojkami a jinými spojovacími výrazy 

 

 

 

- porovnává a třídí slova podle 

zobecněného významu ( 

děj,věc,okolnost, vlastnost) 

 

Prv – využití informací 

z prvouky k jazykovým 

rozborům 

 

M – čísla slovních 

druhů , pádové otázky, 

orientace v textu 

 

 

Lv – vyhledávání 

informací v časopisech, 

práce s počítačem 
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-tvořivé činnosti s textem 

(přednes, volná reprodukce, 

dramatizace) 

 

 

-zážitkové čtení a 

naslouchán 

-poslech literárních textů 

 

 

- základní literární pojmy 

( poezie,  próza, báseň, 

verš, rým, sloka, přednes, 

pohádka, povídka,  postava, 

děj a prostředí, … 

 

 

 

Literární výchova  

 

- pracuje tvořivě s literárním 

textem podle pokynů učitele a 

podle svých schopností 

 

- čte a přednáší zpaměti ve 

vhodném frázování a tempu texty 

přiměřené věku 

- vyjadřuje své pocity z přečteného 

nebo slyšeného textu 

 

 

-  rozlišuje vyjadřování v próze a  

  ve verších, odlišuje pohádku 

   od ostatních vyprávění  

 

 

 

Hv – rytmizace básně, 

zhudebnění, hudební 

doprovod k textům 

 

 

Prv – časové zařazení 

textů 

 

 

 

Vv – ilustrace příběhu, 

básně 
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4. ročník 

Učivo Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

 

- praktické čtení  - technika 

čtení, čtení pozorné, plynulé - 

věcné čtení  - čtení jako zdroj 

informací 

 

Komunikační a slohová výchova 

 

 - čte s porozuměním přiměřeně  

náročné texty potichu i nahlas 

 

Vlastivěda 

Přírodověda 

Matematika 

Cizí jazyk 

- praktické čtení a 

naslouchání - pozorné, 

soustředěné, aktivní 

- zaznamenat informace, 

reagovat otázkami 

- posuzuje úplnost či neúplnost  

jednoduchého sdělení  

Cizí jazyk 

Vlastivěda 

Přírodověda 

- vyjádření hlavní myšlenky,  

odlišení podstatného  

od nepodstatného 

- práce s encyklopedií, 

učebnicí a jiným naučným 

textem přiměřeným věku 

- reprodukuje obsah přiměřeně  

složitého sdělení a zapamatuje si z 

něj podstatná fakta 

 

Vlastivěda 

Přírodověda 

 

- zásady dorozumívání  - 

komunikační normy, základní 

mluvené žánry podle 

komunikační situace 

- vede správně dialog, telefonický 

rozhovor, zanechá vzkaz na 

záznamníku 

Výtvarná výchova 

Vlastivěda 

Přírodověda 

Cizí jazyk 

- základní mluvené žánry 

podle komunikační situace, 

prostředky verbální a 

nonverbální 

- komunikační žánry -  

připravený i nepřipravený 

projev na základě poznámek 

nebo bez poznámek, referát, 

diskuze 

- rozlišuje spisovnou a nespisovnou 

výslovnost a vhodně ji užívá podle 

komunikační situace 

 

Vlastivěda 

Přírodověda 

 

 

- slova a pojmy, význam 

slov, slova jednoznačná a 

mnohoznačná, antonyma, 

synonyma 

 

Jazyková výchova 

- porovnává významy slov, zvláště 

slova stejného nebo podobného 

významu a slova vícevýznamová 

Výtvarná výchova 

 

 

- význam slov, jejich 

spisovná a nespisovná 

podoba 

- rozlišuje slova spisovná a jejich 

nespisovné tvary 

 

-stavaba slova – část 

předponová, kořen slova, část 

příponová 

- rozlišuje ve slově kořen, část 

příponovou, předponovou  

Tělesná výchova 

-slovní druhy 

-mluvnické kategorie 

podstatných jmen a sloves 

-určuje slovní druhy 

plnovýznamových slov a využívá je 

v gramaticky správných ntvarech ve 

svém mluveném projevu 
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-větná skladba-podmět a 

přísudek 

-vyhledává základní skladební 

dvojici 

 

-práce s větou jednoduchou a 

souvětím 

-odlišuje větu jednoduchou a 

souvětí 

 

-pravopis lexikální 

-pravopis morfologický – 

koncovky podst.jmen a 

příd.jmen tvrdých a měkkých 

-ovládá základy lexikálního 

pravopisu 

-píše správně i/y ve slovech po 

obojetných souhláskách 

 

-shoda přísudku s holým 

podmětem 

-zvládá základní příklady 

syntaktického pravopisu 

 

- pravopis lexikální - 

vyjmenovaná slova a slova 

příbuzná 

- píše správně i/y ve slovech po 

obojetných souhláskách 

Tělesná výchova 

 

- zážitkové čtení a 

naslouchání 

- mimočítanková četba  

 

Literární výchova 

- vyjadřuje své dojmy z četby a 

zaznamenává je 

Vlastivěda 

Přírodověda 

- přednes vhodných 

literárních textů 

- volná reprodukce  

přečteného nebo slyšeného 

textu  

- dramatizace a vlastní 

výtvarný doprovod, 

účast v soutěžích 

- volně reprodukuje text podle 

svých schopností, tvoří vlastní 

literární text na dané téma 

Výtvarná výchova 

Hudební výchova 
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5. ročník 

Učivo Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

 

- praktické čtení  - technika 

čtení, čtení pozorné, plynulé 

- věcné čtení  - čtení jako 

zdroj informací 

 

Komunikační a slohová výchova 

 

 - čte s porozuměním přiměřeně  

náročné texty potichu i nahlas 

Vlastivěda 

Přírodověda 

Matematika 

 - znalost orientačních prvků 

v textu 

- čtení vyhledávací, klíčová 

slova 

- rozlišuje podstatné a okrajové  

informace v textu vhodném pro  

daný věk, podstatné informace  

zaznamenává 

Vlastivěda 

Přírodověda 

Matematika 

- praktické čtení a 

naslouchání - pozorné, 

soustředěné, aktivní 

- zaznamenat informace, 

reagovat otázkami 

- posuzuje úplnost či neúplnost  

jednoduchého sdělení  

Vlastivěda 

Přírodověda 

Matematika 

- vyjádření hlavní myšlenky,  

odlišení podstatného  

od nepodstatného 

- práce s encyklopedií, 

učebnicí a jiným naučným 

textem přiměřeným věku 

- reprodukuje obsah přiměřeně  

složitého sdělení a zapamatuje si z 

něj podstatná fakta 

 

Vlastivěda 

Přírodověda 

Cizí jazyk 

 - vede správně dialog, 

telefonický rozhovor, 

zanechá vzkaz na záznamník 

- zásady dorozumívání -  

komunikační normy, základní 

mluvené žánry podle komunikační 

situace 

Cizí jazyk 

 - rozpoznává manipulativní  

komunikace v reklamě 

 

- praktické a věcné naslouchání -  

zaznamenat slyšené, reagovat  

otázkami 

- kritické čtení 

Cizí jazyk 

- zásady dorozumívání,  

komunikační normy, zásady  

kultivovaného projevu  

- technika mluveného 

projevu 

- volí náležitou intonaci, přízvuk,  

pauzy a tempo podle svého  

komunikačního záměru 

 

Cizí jazyk 

- základní mluvené žánry 

podle komunikační situace, 

prostředky verbální a 

nonverbální 

- komunikační žánry -  

připravený i nepřipravený 

projev na základě  

poznámek nebo bez 

poznámek, referát, diskuze 

- rozlišuje spisovnou a nespisovnou  

výslovnost a vhodně ji užívá podle  

komunikační situace 

Vlastivěda 

Přírodověda 

 

- vlastní tvořivé psaní -  

komunikační žánry - 

výpisek, žádost, soukromý a 

úřední dopis, inzerát,  

- píše správně po stránce obsahové  

i formální jednoduché komunikační  

žánry 

 

Vlastivěda 

Přírodověda 

Výtvarná výchova 
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pozvánka, blahopřání, popis,  

příspěvek do časopisů  

psaní na základě poznatků o  

jazyce a stylu, o základních  

slohových postupech a 

žánrech 

- pravidla sestavování 

osnovy 

- sestaví osnovu vyprávění a na jejím  

základě vytváří krátký mluvený  

nebo písemný projev s dodržením  

časové posloupnosti 

 

Vlastivěda 

Přírodověda 

 

-praktické a věcné 

naslouchání, ,zaznamenat 

slyšené, reagovat otázkami, 

kritické čtení a zhodnocení 

-rozpoznává manipulativní 

komunikaci v reklamě 

 

 

 

- slova a pojmy, význam 

slov, slova jednoznačná a 

mnohoznačná, antonyma, 

synonyma 

 

Jazyková výchova 

- porovnává významy slov, zvláště 

slova stejného nebo podobného 

významu a slova vícevýznamová 

Výtvarná výchova 

 

- stavba slova -část 

předponová, kořen slova, 

část příponová, koncovka 

- rozlišuje ve slově kořen, část  

příponovou, předponovou a 

koncovku 

Výtvarná výchova 

- slovní druhy, tvary slov 

- mluvnické kategorie 

podstatných jmen a sloves 

 

- určuje slovní druhy  

plnovýznamových slov a využívá je  

v gramaticky správných tvarech  

ve svém mluveném projevu 

Tělesná výchova 

- význam slov, jejich 

spisovná a nespisovná 

podoba 

- rozlišuje slova spisovná a jejich 

nespisovné tvary 

 

- větná skladba - podmět a  

přísudek, seznámení s 

určovacími skladebními  

dvojicemi 

- vyhledává základní skladební 

dvojici a v neúplné základní 

skladební dvojici označuje základ 

věty 

Vlastivěda 

Přírodověda 

 

- práce s větou jednoduchou 

a souvětím, vhodné spojky a  

spojovací výrazy  

odlišuje větu jednoduchou a souvětí, 

vhodně změní větu jednoduchou v 

souvětí 

 

- práce s větou jednoduchou 

a souvětím, vhodné spojky a  

spojovací výrazy  

 

- užívá vhodných spojovacích 

výrazů, podle potřeby projevu je 

obměňuje 

 

 

- pravopis lexikální -  

vyjmenovaná slova a slova 

příbuzná 

- pravopis morfologický - 

koncovky podstatných jmen 

a přídavných jmen tvrdých a 

měkkých 

- píše správně i/y ve slovech  

po obojetných souhláskách 

 

Přírodověda 

- shoda přísudku s holým  

podmětem  

- seznámení s příčestím 

minulým u podmětu 

nevyjádřeného a několikanás. 

- zvládá základní příklady 

syntaktického pravopisu 
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- zážitkové čtení a 

naslouchání 

- mimočítanková četba  

Literární výchova 

- vyjadřuje své dojmy z četby                                         

-seznámení se světovou literaturou 

pro děti a mládež 

 

Vlastivěda 

Přírodověda 

- přednes vhodných 

literárních textů 

- volná reprodukce  

přečteného nebo slyšeného 

textu  

- dramatizace a vlastní 

výtvarný doprovod, 

účast v soutěžích 

- volně reprodukuje text podle svých 

schopností, tvoří vlastní literární text 

na dané téma 

Výtvarná výchova 

Hudební výchova 

 

 

 

- literární druhy a žánry - 

báseň, pohádka, bajka, 

povídka, pověsti a báje, 

dobrodružné příběhy, sci-fi 

literatura, naučná literatura 

- rozlišuje různé typy uměleckých a  

neuměleckých textů 

 

Hudební výchova 

- literární pojmy: spisovatel, 

básník, kniha, čtenář, 

divadelní představení, herec, 

režisér; verš, rým, přirovnání 

- při jednoduchém rozboru literárních  

textů používá elementární literární  

pojmy 

 

Výtvarná výchova 
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Vzdělávací oblast:           Jazyk a jazyková komunikace 

 

Vzdělávací obor:             Cizí jazyk 

 

Vyučovací předmět:        Anglický jazyk 

 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 
Obsahové a organizační vymezení 

 

Cizí jazyk na 1. stupni tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání. Jeho cílem je především 

probudit zájem o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního postoje k tomuto předmětu. 

V 1. a ve 2.ročníku jde především o seznámení se se zvukovou stránkou jazyka, s jednoduchou 

slovní zásobou na základě poslechu, her, tvořivé činnosti a dramatické výchovy. Důraz je 

kladen na propojení poslechové, hudební, pohybové, výtvarné a dramatické výchovy s využitím 

audionahrávek říkanek, básniček a písniček. 

Od 3.ročníku se hlavní pozornost  soustřeďuje na osvojení zvukové podoby jazyka, na rozvíjení 

základů řečových dovedností, dále na seznámení s některými typickými jevy života a kultury 

zemí příslušné jazykové oblasti. Žáci se učí jednoduše reagovat v nejběžnějších situacích 

každodenního života přiměřených jejich věku. Dovednosti porozumět vyslechnutému sdělení a 

ústně se vyjadřovat jsou nadřazeny dovednostem číst a písemně se vyjadřovat. Výklad prvků 

gramatického systému je omezen na nezbytné minimum, slovní zásoba je volena především na 

základě frekvence a zájmů dětí tohoto věku. 

 

Metody a formy práce jsou založeny na pozorování, poslechu, imitaci, tvořivých činnostech a 

hře. Výuka je výrazně propojena s hudební, pohybovou, výtvarnou a dramatickou výchovou. 

Využívá nahrávek říkanek,básniček a textů v interpretaci rodilých mluvčích. 

 

Vyučovací předmět má časovou dotaci v 1. a 2.ročníku        1 hodinu 

                                                                  3. až 5.ročníku      3 hodiny 

 

Výuka probíhá většinou ve třídách a v jazykové učebně. 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 
Kompetence k učení 

 

Učitel:  -  používá vhodné učební pomůcky (slovníky, encyklopedie, gram. přehledy) 

            -   klade důraz na pozitivní motivaci žáka 

 

Kompetence k řešení problémů 

 

Učitel:    - předkládá modelové situace a vede žáka k improvizované komunikaci s využitím 

                 vlastní kreativity 

               - motivuje žáka k samostatné práci, napomáhá mu ve vyhledávání nových slov, 

                 slovních obratů 
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Kompetence komunikativní  

 

Učitel: -   vybízí žáky, aby kladli otázky k danému učivu 

            -   zařazuje diskusní kroužky a besedy 

      -   vede žáky k jednoduché komunikaci v cizím jazyce v nejběžnějších situacích   

           každodenního života 

 

Kompetence sociální a personální 

 

Učitel: -    zařazuje práci ve skupině a klade důraz na vytvoření pravidel práce v týmu 

           (organizace práce, rozdělení rolí, spolupráce, ohleduplnost a úcta) a jejich   

            respektování samostatnými žáky 

-    uplatňuje individuální přístup k talentovaným žákům, ale i k žákům s poruchami  

      učení 

            -    vnáší přátelskou atmosféru do procesu výuky 

            -    posiluje sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj 

 

Kompetence občanské 

 

Učitel: -    seznamuje žáky s některými typickými jevy života a kultury zemí příslušné  

                  jazykové oblasti 

- podporuje u žáků projevování pozitivních postojů k ocenění našich tradic a 

      poznávání tradic odlišných národů 

 

Kompetence pracovní 

 

Učitel: -     rozvíjí u žáka smysl pro povinnost vyžadováním přípravy na výuku 

            -     kontroluje samostatné práce žáka 

            -     vyžaduje dokončování práce v dohodnuté kvalitě a termínech 

 

 

 

Průřezová témata 

 
Osobnostní a sociální rozvoj 

 

Osobnostní rozvoj 

Rozvoj schopností poznávání  

Komunikace v anglickém jazyce, hodnocení a sebehodnocení v AJ. Cvičení paměti (Kimova 

hra), cvičení smyslů, pozornosti, užití a práce, hra s počítačovými programy…. 

 

Sebepoznání a sebepojetí 

Samostatné řešení a vlastní osobní přístup k zadané činnosti s oporou o slovník.  Tvořivý přístup 

k projektům na daná témata, dramatické hry (já a moje tělo, popis osoby, věci,zvířete) 

 

Seberegulace a sebeorganizace 

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

využívat nabízených možností dobrovolných úkolů. Umět se samostatně rozhodovat a vybírat si 

z nabídky možností podle sebe. 
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Psychohygiena 

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

 

Kreativita 

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

tvořivým a tuto tvořivost zapojit jak formou písemného (výtvarného) zpracování, ale také 

domluvou se s ostatními v kolektivu, hrou, vlastní nápaditostí. Zpracovat a zahrát pohádku.  

Sociální rozvoj 

Poznávání lidí 
Vzájemná spolupráce, modelové situace, rozhovory a konverzace na daná témata, společný 

projekt (časopis, pohádka)…. 

 

Mezilidské vztahy 
Vzájemná pomoc při společném řešení situací, tvorba scének, rozhovorů, umění vcítit se podle 

možností do různých skupin, např. při hodnocení či posuzování výkonů, nápaditosti a tvořivosti 

svých spolužáků, pomoc potřebnému, služba pro kolektiv… 

 

Komunikace 

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

 

Kooperace a kompetice 
Tvorba a práce ve skupinách, spolupráce ve dvojici, náhodné vazby, rozdělení rolí, spolupráce 

s knihovnou… 

Morální rozvoj 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Umění komunikovat. Snažit se najít klady a zápory řešení, umět si poradit podle vlastního 

přesvědčení a také svědomí. Umět popsat ztracenou osobu, požádat o pomoc při hledání.  

 

 

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

majetku. Využití empatie v různých situacích, kde je zapotřebí spolupráce, pomoc, rada. Mluví-

li jeden, nasloucháme, všichni mají právo říct svůj názor  

 

Výchova demokratického občana 

 

Občanská společnost a škola 
Seznámení se se systémem školství v anglicky mluvících zemích, porovnat. (příprava na hlubší 

poznatky - 2.stupeň ZŠ) 

 

Občan, občanská společnost a stát 

Velká Británie a USA, hlavní města, jiné zvyky, tradice, kultura, svátky…. (srovnání s ČR)-opět 

jednoduchou formou – příprava pro 2. stupeň ZŠ… 

 
Výchova myšlení v evropských a globálních souvislostech 

 

Evropa a svět nás zajímá 
Porovnání znalostí o ČR a Velké Británii. Jaké další státy EVROPY známe? (anglicky názvy 

některých států Evropy) 
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Objevujeme Evropu a svět 

Evropa a její státy, které jsme navštívili o prázdninách, orientace v mapě daných států, měna, 

britská a americká vlajka.  Přísloví, říkanky, hrátky v anglickém jazyce s porozuměním + využití 

textů anglických písní a jmen konkrétních zpěváků 

 

Jsme Evropané 
Zpracování krátkého projektu – informace o České republice. 

 

Multikulturní výchova 

 

Kulturní diference 
Porovnání zvyků a tradic v USA, Velké Británii a ČR (přizpůsobení dětem mladšího školního 

věku) 

 

Lidské vztahy 

Vzájemná ohleduplnost, potřeba kooperace, radost ze společného tvoření, základní vztahy 

v rodině 

 

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

s oporou o slovník (opět jednoduše)… 

 

Multikulturalita 

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

v „americké“ a „anglické“ angličtině…. (jen zmínka, reakce na nalezení odlišnosti) 

 

 

Environmentální výchova 

 

Ekosystémy 

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

voda – propojení s Prv, zvířata v daných společenstvech  

 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí 
Čtvero ročních období a možnosti aktivit v nich. 

 

 

Vztah člověka k prostředí 

Vztah ke svému domovu, městu, zemi a přírodě vůbec. …. 

 

Mediální výchova 

 

Tematické okruhy receptivních činností: 
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 

Tematické okruhy produktivních činností: 

Tvorba mediálního sdělení 

Tvorba  pozvánky: My birthday party 

Práce v realizačním týmu 

Umění pracovat a tvořit v týmu – redakce /jednoduchý popis, vyprávění jako ukázka možného 

článku/….. 



Základní škola T.G. Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 

46 

 

 

Vzdělávací obsah: Anglický jazyk 

 
1.ročník 

Učivo Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

 

Jednoduchá slovní zásoba  

z okruhů: 

 

-představení se, rodina 

-pozdravy 

-názvy školních potřeb 

-názvy hraček 

-číslovky 1-10 

-barvy 

-jídlo 

-zvířata 

 

Žák 

-zopakuje a použije slova a slovní 

spojení, se kterými se ve výuce 

setkal 

 

-rozumí obsahu jednoduchého 

krátkého mluveného textu, který je 

pronášen pomalu, zřetelně a 

s pečlivou výslovností 

 

Hv 

M 

Tv 

ČJ  

 

 

 

 
2. ročník 

Učivo Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

 

Jednoduchá slovní zásoba 

z okruhů: 

 

-představení se 

-dopravní prostředky 

-čísla do 20 

-zvířata 

-dům 

-místnosti 

-předložky on,, it 

-fráze I can, I can´t 

           It´s got, hasn´t got 

 

Žák 

-zopakuje a použije slova a slovní 

spojení, se kterými se ve výuce 

setkal 

 

-rozumí obsahu jednoduchého 

krátkého mluveného textu, který je 

pronášen pomalu a se zřetelnou a 

pečlivou výslovností 

 

-rozumí jednoduchým otázkám a 

pokynům učitele, které j sou 

sdělovány pomalu a pečlivě, 

reaguje na ně verbálně i neverbálně 

 

-píše jednoduchá slova na základě 

textové a vizuální předlohy 

 

 

 

 

 

ČJ 

Prv 
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3.ročník 

Učivo Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

 

Slovní zásoba a tematické celky: 

 

-představení se, rodina, 

kamarádi 

-čísla 

-školní potřeby a pokyny 

-barvy 

-hračky 

-jídlo 

-oblečení 

 

Mluvnice (pouze základní 

fráze): 

 

-I am 

-I have got 

-I can 

-I like 

-What, where, who is..? 

 

Žák 

-rozumí jednoduchým pokynům a 

otázkám učitele, které jsou 

sdělovány pomalu a pečlivě a 

reaguje na ně 

 

-zopakuje a použije slova a slovní 

spojení z probíraných tematických 

celků 

 

 

-rozumí obsahu jednoduchého 

krátkého psaného textu za pomoci 

vizuální opory 

 

-rozumí jednoduchému krátkému 

mluvenému textu, který je 

pronášen pomalu a  pečlivě a má 

k dispozici vizuální oporu 

 

 

-přiřadí mluvenou a psanou 

podobu téhož slova či slovního 

spojení v rámci probírané slovní 

zásoby 

-píše slova a krátké věty na 

základě textové a vizuální 

předlohy 
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4.ročník 

Učivo Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

 

 

Slovní zásoba v tematických 

celcích: 

-Family 

-Food 

-Animals 

-In the town 

-Jobs 

-Weather, Nature 

-Time, Round the year 

-Clothes 

 

Mluvnice (pouze základní 

gramatické struktury, které jsou 

součástí pamětně osvojovaných 

celků) 

-sloveso be 

-přivlastňovací zájmena my, his, 

  her 

-sloveso have got 

-sloveso like 

-vazba there is 

-přítomný čas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslech s porozuměním 

Žák 

-rozumí jednoduchým pokynům a 

otázkám učitele, které jsou 

sdělovány pomalu a pečlivě 

-rozumí slovům a jednoduchým 

větám týkajících se osvojovaných 

témat, ,zejména pokud má 

k dispozici vizuální oporu 

-rozumí jednoduchému 

poslechovému textu, pokud je 

pronášen pomalu s vizuální 

oporou 

 

Mluvení 

žák 

-se zapojí do jednoduchého 

rozhovoru 

-odpoví na jednoduché otázky, 

které se ho týkají (rodina, škola, 

volný čas…) 

 

 

 

Čtení s porozuměním 

Žák 

-rozumí jednoduchým krátkým 

textům z běžného života,, zejména 

pokud má vizuální oporu 

-vyhledá potřebnou informaci 

v jednoduchém textu,, který se 

vztahuje k osvojovaným tématům 

 

Psaní 

Žák 

-vyplní osobní údaje do formuláře 

 

 

 

ČJ 

 

 

Př 

 

 

 

 

Vl 
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5.ročník 

Učivo Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

 

Slovní zásoba v tematických 

celcích: 

-Introduction, People 

-Friends and family 

-My home town 

-Time and places 

-Free time 

-Daily routines 

-Likes and dislikes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mluvnice (pouze základní 

gramatické struktury, které jsou 

součástí pamětně osvojovaných 

celků) 

-přídavná jména 

-přivlastňovací zájmena  

-číslovky základní 

-sloveso to be, have 

-přítomný čas prostý, průběhový  

-základní předložky místa a času 

-tvorby otázek (who, what, 

where,when, how, why) 

 

 

 

 

 

 

 

Poslech s porozuměním 

Žák 

-rozumí jednoduchým pokynům a 

otázkám učitele, které jsou 

sdělovány pomalu a pečlivě 

-rozumí slovům a jednoduchým 

větám týkajících se osvojovaných 

témat, ,zejména pokud má 

k dispozici vizuální oporu 

-rozumí jednoduchému 

poslechovému textu, pokud je 

pronášen pomalu s vizuální 

oporou 

 

Mluvení 

žák 

-se zapojí do jednoduchého 

rozhovoru 

-sdělí jednoduchým způsobem 

základní informace týkající se 

jeho samotného, rodiny, školy, 

volného času a dalších 

osvojovaných témat 

-odpoví na jednoduché otázky, 

které se ho týkají (rodina, škola, 

volný čas…) 

 

Čtení s porozuměním 

Žák 

-rozumí jednoduchým krátkým 

textům z běžného života,, zejména 

pokud má vizuální oporu 

-vyhledá potřebnou informaci 

v jednoduchém textu,, který se 

vztahuje k osvojovaným tématům 

 

Psaní 

Žák 

-vyplní osobní údaje do formuláře 

-napíše krátký text s použitím 

jednoduchých vět a slovních 

spojení o sobě, rodině, činnostech 

a událostech z oblasti svých zájmů 

a každodenního života 

 

 

ČJ 

 

 

Př 

 

 

 

 

Vl 

 

 

 

 

Vv 

 

 

 

 

M 

 

 

 

 

Hv 
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Vzdělávací oblast:     Matematika a její aplikace 

 

Vzdělávací obor:       Matematika a její aplikace 

 

Vyučovací předmět:  Matematika 
 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 
 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

     Předmět je svou podstatou zaměřen na rozvoj dovedností, znalostí a vědomostí potřebných 

pro orientaci v praktickém životě. Základní roli zde hrají otázky smyslu, problémy porozumění 

a především možnosti a schopnosti použití získaných vědomostí a dovedností v praxi a dalším 

vzdělávání. Matematika rozvíjí paměť, představivost, abstraktní myšlení, tvořivost, schopnost 

logického úsudku a zároveň formuje rysy osobnosti žáka jako pracovitost, kritičnost a 

vytrvalost. 

Časová dotace předmětu: 

1. ročník - 4 hodiny 

2. ročník - 5 hodin 

3. ročník - 5 hodin  

4. ročník - 5 hodin  

5. ročník -  5 hodin  

Výuka tohoto předmětu probíhá v kmenových třídách za využití IT technologií. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 

Kompetence k učení 

Učitel         

• vede žáky k rozvoji schopnosti  logického i abstraktního myšlení 

• zadává shodné a přiměřené problémové úkoly, matematické hádanky, kvizy, rébusy, ale i 

úlohy logické  

• vytváří u žáků dostatečnou zásobu matematických nástrojů, které žák efektivně  využije 

při řešení úkolů (početní operace, algoritmy …) 

 

Kompetence k řešení problémů 

Učitel 

• motivuje žáky k samostatnému uvažování a k tvořivé činnosti řešení problémů 

• poskytuje žákům dostatek úloh a příkladů z reálného života 

• podporuje žáky v poznávání a objevování různých metod řešení zadaných úkolů 

• poskytuje žákům dostatečné množství nových úkolů a problémů, na kterých mohou žáci 

aplikovat získané vědomosti a znalosti a dále rozvíjet 

• zadává úkoly posilující schopnost využití vlastních zkušeností 

• provádí se žáky rozbor úkolu, řešení problému, dohlíží na zvolení správného postupu řešení 

zadaných úloh 

• umožňuje žákům vyslovovat odhady řešení úloh, ale i hypotézy na základě zkušeností žáků 

a jejich reálnost 
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Kompetence komunikativní 

Učitel 

• vede žáky ke správnému a přesnému používání matematického jazyka a matematické 

symboliky 

• předkládá žákům úlohy, kde se pracuje s diagramy, grafy, tabulkami atd… 

• podporuje spolupráci a komunikaci s ostatními při řešení zadaných úkolů 

• vede žáky k systematickému shrnutí poznatků, výsledků, hypotéz a k vyvození správných 

závěrů 

 

 

Kompetence sociální a personální 

Učitel 

• dohlíží a klade důraz na vytváření a dodržování zdravých vztahů a pravidel práce ve skupině 

při společném řešení úkolů 

• nabízí žákům dostatečné množství úloh a situací, kde lze využít propojení žák – zájmová 

činnost – společnost 

• vybízí a podporuje žáky v individuálním vyhledávání takovýchto úloh a pomáhá při jejich 

řešení 

• uplatňuje individuální přístup k talentovaným žákům, ale i k žákům s poruchami učení 

 

 

Kompetence pracovní 

Učitel 

• vede žáky ke schopnosti vytvářet různá řešení dané úlohy 

• učí žáky postupovat při plnění úkolů smysluplně a zodpovědně 

• vede žáky k úplnému dokončení práce 

• podporuje zájem žáků se získanými informacemi dále aktivně pracovat (řadit podle daných 

kritérii, vybírat, vyhledávat) 

• poskytuje žákům dostatek dalších činností (např. výroba geometrických těles, modelování), 

vytváření a čtení grafů či statistických tabulek …) a nabízí žákům účast  na projektech, kde 

se učí zvládat i jiné pracovní činnosti 

• vede žáky k chápání  významu (své) práce jako příležitosti seberealizace 

 

 

Průřezová témata v matematice 

Osobnostní a sociální výchova 

Osobnostní rozvoj 

Rozvoj schopností poznávání – rozvíjení pozornosti a soustředění při získávání poznatků 

z nového učiva a při jeho procvičování, rozvíjení smyslového vnímání, rozvoj dovednosti 

zapamatování (Geometrie – hmat  a zrak: geometrické tvary a tělesa,  Aritmetika – dovednost 

zapamatování, pozornost a soustředění: obor pamětného i písemného sčítání, odčítání, násobení 

a dělení, číselné řady, řešení problémů - slovní úlohy  

Seberegulace a sebeorganizace – u všech typů příkladů využití sebekontroly pomocí zkoušky,  

u slovních úloh zkontrolování si postupu řešení. Při špatném vyřešení úlohy, při delší časové  

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

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

slovních úloh, zajímavých příkladů, hlavolamů 
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Sociální rozvoj 

Poznávání lidí – vzájemné poznávání se v třídním kolektivu, při práci dvojic a skupin 

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

spolužáky, při práci skupin a dvojic: rozvíjení schopnosti pracovat s různými žáky, respektování 

práce druhých, vzájemná pomoc při řešení úloh 

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

matematických cvičení 

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

řešení problému, respektovat vedoucího skupiny, hodnocení spolupráce; při soutěžích se učit 

etické zvládání situací – nepodvádět, zvládat neúspěch, nepovyšovat se 

 

Morální rozvoj 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti – zvládání úkolů vyplývajících z učiva, cvičení 

dovednosti řešit vzniklé problémy – různá řešení, pomoc druhých; dokázat v učivu navázat na 

učivo již osvojené, umět si stát za svým rozhodnutím 

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

skupin; spoléhat se na sebe i na ostatní, spravedlivé hodnocení práce svoji i druhých, cvičení 

pozitivních vztahů ke spolužákům – ohleduplnost, tolerantnost, pomoc 

 

Výchova demokratického občana 

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

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

a povinnosti) 

 

Výchova  k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

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

(Aritmetika – práce s velkými čísly: porovnávání čísel označujících rozlohu světadílů a oceánů, 

využití tabulek a grafů; Geometrie –  úsečky označující délku říčních toků a jejich porovnávání, 

práce s grafy a tabulkami, převody délkových jednotek) 

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

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

s čísly označujícími nadmořské výšky hor, délky řek, plochy oceánů a moří, příklady s čísly 

vyjadřujícími vzdálenosti různých měst, využití tabulek a grafů) 

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

zejména euro) 

 

Environmentální výchova 

Ekosystémy  

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

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

elektrická energie a její hodnota,šetření el. energie (slovní úlohy o domácnosti,práce s grafy a 

tabulkami ) 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí – odpady a hospodaření s odpady – druhotné 

suroviny: slovní úlohy související se sběrem papíru, množství nasbíraných kg ve třídě, škole, 

městě, porovnávání nasbíraného množství – tabulky, grafy, diagramy, v geometrii převody 

jednotek hmotnosti 

Vztah člověka k prostředí 
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Vzdělávací obsah: Matematika  

 

 1. ročník  

  

Učivo  

  

  

Očekávané výstupy  

  

Mezipředmětové vztahy  

 

Přirozená čísla 1 – 

20, číslo 0,  sčítání 

a odčítání do 20  

 

 

 

Zápis čísla 

v desítkové 

soustavě a jeho 

znázornění na 

číselné ose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulky 

 

 

 

 

 

 

Závislosti a jejich 

vlastnosti 

 

 

Geometrie 

Základní útvary 

v rovině – čtverec, 

trojúhelník, 

obdélník, kruh 

 

Základní útvary 

  

- žák používá přirozená čísla 

k modelování reálných situací, 

počítá předměty v daném souboru, 

vytváří soubory s daným počtem 

prvků 

 

- poznává čísla, čte je a píše 

- porovnává čísla do 20 

- vyhledává a zobrazuje čísla na 

číselné ose 

- orientuje se v číselné řadě do 20, 

dočítá do 10, do20  

- užívá a zapisuje vztah  

rovnosti a nerovnosti 

provádí zpaměti i písemně 

jednoduché  početní operace, sčítá 

a odčítá s užitím názoru v oboru 

do 20 

- řeší slovní úlohy 

 

- doplňuje tabulky, schémata a 

posloupnosti čísel v oboru do 20 

- rozumí pojmu sloupec a řádek  

- orientuje se v čase, provádí 

jednoduché převody jednotek času 

 

- popisuje jednoduché  

závislosti z praktického života, 

modeluje jednoduché situace 

podle pokynů a s využitím 

pomůcek 

 

- rozezná, pojmenuje a nakreslí 

základní rovinné útvary 

 

 

 

  

Čj - nauka o slově  

- významová stránka slova  

- vztahy nadřazenosti a podřazenosti  

- rozvíjení slovní zásoby  

  

Psaní -  správné psaní číslic a znaků  

- dodržování zásad správného psaní  

- obrázkové písmo jako komunikační  

prostředek  

  

Prv - využití vědomostí znalostí při 

řešení slovních úloh 

         

Dramatická výchova - modelové situace  

                                  (např. Hra na 

obchod)  

- používání peněz  

  

Vv – ilustrace autorů v pracovních 

sešitech  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pč – práce se stavenicemi 
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v prostoru – 

krychle, válec, 

koule 

- rozezná, pojmenuje jednoduchá 

tělesa  
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2. ročník  

  

Učivo  

  

  

Očekávané výstupy  

  

Mezipředmětové vztahy  

 

Přirozená čísla do 100, 

písemné sčítání a 

odčítání do 100, celá 

čísla  

 

 

Zápis čísla v desítkové 

soustavě 

 

 

 

 

Vlastnosti početních 

operací s čísly 

 

Tabulky 

 

Zápis čísla v desítkové 

soustavě a jeho 

znázornění na číselné 

ose 

 

Násobilka v oboru  

1 – 10 

 

 

 

 

 

 

 

  

- používá přirozená čísla 

k modelování reálných situací, 

počítá předměty v daném 

souboru, vytváří soubory 

s daným počtem prvků 

 

- čte, zapisuje a porovnává 

čísla do 100, užívá a zapisuje 

vztah rovnosti a nerovnosti 

 

- provádí zpaměti 

jednoduché početní operace  

 

- rozumí pojmu sloupec a 

řádek,  pracuje s tabulkou 

 

- vyhledá a zobrazí čísla na 

číselné ose, užívá lineární 

uspořádání početní operace 

 

- násobí a dělí v oboru 

násobilek 1 – 10 

- vyjmenuje řady násobků 

v oboru násobilek 1 – 10 

 

- řeší jednoduché slovní 

úloh v oboru do 100 

- řeší a tvoří slovní úlohy , 

kde aplikuje a modeluje 

osvojené početní operace 

 

Čj- čtení s porozuměním   

        rozvoj komunikačních 

       dovedností  

 

 Literatura - ilustrace  

v pracovních sešitech a                     

učebnicích   

         

Psaní - přehlednost, úprava 

a kvalita písemného             

projevu  

  

Prv  - používání peněz  

v základních situacích  
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Geometrie 

  

 

Základní útvary v rovině 

-úsečka, přímka 

 

 

 

 

Vzájemná poloha dvou 

přímek 

  

  

 

 

- žák chápe pojem kreslení a 

rýsování 

- osvojuje si správné návyky při 

rýsování, používá pravítko 

- rozezná přímku, úsečku 

- rýsuje úsečku 

- měří a odhaduje délku úsečky 

- porovnává úsečky 

- rozezná, pojmenuje  základní 

rovinné útvary  

  

  

  

  

  

VV - porozumění obrazovému 

materiálu jako  

         komunikačnímu  

prostředku  

- modelování a organizace 

prostou  

- rozvíjení  

architektonických představ  
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3. ročník  

    

Učivo  

  

  

Očekávané výstupy  

  

Mezipředmětové vztahy  

Přirozená čísla, celá čísla 

 do 1000 

 

 

 

 

Zápis čísel  

  

  

  

  

 Znázornění na číselné ose 

  

  

 Vlastnosti početních 

operací s čísly 

 

 

 

Násobilka (1-10) 

 

 

 Písemné algoritmy 

početních operací 

  

 

 

Tabulky 

 

 

Závislosti a jejich 

vlastnosti 

 

 

Jednotky času 

- používá přirozená čísla do 1000 

k modelování reálných situací, počítá 

předměty v daném souboru, vytváří 

soubory s daným počtem prvků 

 

- čte , píše a porovnává čísla do 1000, 

užívá a zapisuje vztah rovnosti a 

nerovnosti 

 

- znázorňuje čísla na číselné ose, užívá 

lineární uspořádání 

    

- provádí zpaměti jednoduché početní 

operace s přirozenými čísly, 

zaokrouhluje čísla na desítky, stovky 

a  tisíce 

 

- sčítání, odčítání, násobení, dělení 

 

- řeší a tvoří jednoduché slovní úlohy, 

ve kterých aplikuje osvojené početní 

operace 

 

- doplňuje tabulky, schémata, 

posloupnosti čísel 

 

- popisuje jednoduché závislosti 

z praktického života 

 

- orientuje se v čase, provádí 

jednoduché převody jednotek času 

 

ČJ - čte s porozuměním, 

       rozvíjení 

       komunikačních 

       schopností  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prv- orientace v čase 
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Učivo  

  

  

Očekávané výstupy  

  

Mezipředmětové vztahy  

Geometrie  

Rovinné obrazce    

 (úsečka, přímka, 

polopřímka, čtverec, 

obdélník, kružnice, 

trojúhelník) 

  

Délka úsečky 

 

 

Základní útvary v prostoru 

(krychle, koule, válec) 

- rozezná, pojmenuje, modeluje  a 

popíše jednoduché útvary v rovině 

 

 

 

- porovnává velikost útvarů, 

odhaduje, měří a rýsuje úsečky      

 

- rozezná, pojmenuje a vymodeluje 

jednoduchá tělesa, v realitě najde 

jejich reprezentaci (kvádr, krychle, 

koule)  

  

  

  

  

  

Vv - využití vlastnosti 

rovinných i prostorových 

obrazců a těles 

  

 

  

Pč - měření při práci   

s papírem, textilem  

  

  
   
4. ročník 

 

Učivo 

 

Očekávané výstupy 

 

Mezipředmětové vztahy 

 

Přirozená čísla 

 

Celá čísla 

 

Vlastnosti početních operací 

s čísly 

 

Písemné algoritmy 

početních operací 

 

 

 

 

 

Slovní úlohy, číselné řady, 

prostorová představivost 

 

 

 

 

 

Zlomky 

 

 

 

 

 

   - provádí písemné početní  operace 

v oboru přirozených čísel 

(sčítání, odčítání, násobení, dělení) 

 

-využívá při pamětném a písemném 

počítání komutitavnost a asociativnost 

sčítání a násobení 

 

-kontroluje výsledky početních operací 

v oboru přirozených čísel 

        

   - zaokrouhluje přirozená čísla, 

provádí odhady  

    

   - řeší a tvoří slovní úlohy,  ve kterých 

aplikuje osvojené početní operace 

v celém oboru přirozených čísel  

(porovnávání čísel,       

  

   - řeší jednoduché praktické slovní 

úlohy a problémy                   

   

 

- modeluje a určí část celku, používá 

zápis ve formě zlomku  

-porovnává, sčítá a odčítá zlomky 

 

 

ČJ - rozvoj slovní zásoby 

     - nauka o slově, významová 

stránka slova 

     - vztahy nadřazenosti a 

podřazenosti 
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Základní útvary v rovině 

(lomená čára, přímka,  

úsečka, čtverec, kružnice, 

obdélník, trojúhelník, kruh) 

Úsečka (délka, jednotky, 

převody) 

Obvod a obsah obrazce 

Vzájemná poloha dvou 

přímek 

Osové souměrné útvary 

 

 

se stejným jmenovatelem 

 

 

Geometrie 

-narýsuje a znázorní základní rovinné 

útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník, 

kružnice) 

- sestrojí rovnoběžky a kolmice 

- určí obsah obrazce pomocí čtvercové 

sítě a užívá základní jednotky obsahu 

 

 

 

 

 

 

 

Vv -  kresba, tělesa, stavby 

 

Pč – práce se stavebnicemi,  

tělesa 

 

 

 

5. ročník 

 

Učivo 

 

Očekávané výstupy 

 

Mezipředmětové vztahy 

 

Přirozená čísla 

 

Celá čísla 

 

Vlastnosti početních operací 

s čísly 

 

Písemné algoritmy 

početních operací 

 

 

 

 

Aritmetický průměr 

 

 

 

 

 

 

 

Základní útvary v rovině 

(čtyřúhelník,mnohoúhelník, 

polopřímka) 

 

 

Úsečka, jednotky délky, 

převody 

 

 

 

Základní útvary v prostoru 

(kvádr, krychle, jehlan, 

koule, kužel, válec) 

 

  - provádí písemné početní operace 

v oboru přirozených čísel (sčítání, 

odčítání, násobení, dělení) 

 

-využívá při pamětném a písemném 

počítání komutitavnost a asociativnost 

sčítání a násobení 

 

   - zaokrouhluje přirozená čísla 

s požadovanou  přesností 

 

   - řeší jednoduché a složené slovní 

úlohy, ve kterých aplikuje osvojené 

početní operace 

 

-řeší jednoduché praktické slovní úlohy 

mimo obvyklých postupů a algoritmů 

školské matematiky  

    

  - narýsuje a znázorní základní rovinné 

útvary, užívá jednoduché konstrukce 

 

- sčítá a odčítá graficky úsečky, určí 

délku lomené čáry, obvod 

mnohoúhelníku sečtením délek jeho 

stran 

 

-určí obsah obrazce pomocí čtvercové 

sítě a užívá základní jednotky obsahu 

 

-rozpozná a znázorní ve čtvercoé síti 

jednoduché osově souměrné útvary a 

určí osu souměrnoasti útvaru 

překládáním papíru  

ČJ - orientace v textu 

s porozuměním 

     - vyhledávání údajů 

     - kolektivní diskuse o 

společném řešení, 

       schopnost podřídit se, ale i 

obhájit a 

       zdůvodnit svůj postup řešení 

     - formulace složitějších 

slovních úloh 

     - média jako prostředky 

informací 

 

Cizí jazyk 

     - cizí měna 

 

Př - životní podmínky ve 

vesmíru 

      - ekologie a životní prostředí 

      - statistické údaje z ekologie 

   

Tv - druhy sportů a dosažené 

výsledky  

        a zpracování 

      - zdravotně preventivní 

sportovní návyky 
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Osově souměrné útvary 

 

 

Zlomky 

 

 

Desetinná čísla 

 

 

 

 

 

 

Závislosti a jejich vlastnosti 

 

Diagramy, grafy, tabulky, 

jízdní řády 

 

 

 

- porovnává, sčítá, a odčítá zlomky se 

stejným jmenovatelem v oboru 

kladných čísel 

 

- přečte zápis desetinného čísla a 

vyznačí na číselné ose desetinné číslo 

dané hodnoty 

 

- porozumí znaku “-“ pro zápis celého 

záporného čísla a toto číslo vyznačí na 

číselné ose 

 

- vyhledává, sbírá a třídí data 

 

- čte a sestavuje jednoduché tabulky a 

diagramy 
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Vzdělávací oblast:      Informační a komunikační technologie 

 

Vzdělávací obor:        Práce s počítačem 

 

Vyučovací předmět:  Práce s počítačem 

 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 
Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

     Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout 

základní úrovně informační gramotnosti – získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní 

techniky a moderních informačních technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě 

pracovat informacemi a využívat je v praktickém životě i při svém dalším vzdělávání. Získané 

dovednosti v této vzdělávací oblasti umožní žákům rychle vyhledávat  a zpracovávat informace 

pomocí internetu i jiných digitálních médií. 

Vyučovacímu předmětu Informatika je věnována 1 hodina týdně v 5. ročníku. Žáci v tomto 

předmětu využívají učebnu s počítači, pracují samostatně i ve skupinách. 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 
Kompetence k učení: 

 

Učitel  -    žáka vede k vyhledávání a třídění informací a jejich efektivnímu využití  

- žáka naučí pracovat s obecně užívanými termíny 

 

 

Kompetence k řešení problémů: 

 

Učitel  -    vede žáky k pochopení problémů a jejich řešení 

- vede žáky k objevování různých variant řešení problémů 

- vede žáky k samostatnému řešení problémů 

 

Kompetence komunikativní: 

 

Učitel  -    vede žáka ke správné formulaci svých myšlenek 

- vede žáka porozumění různým typům informačních textů a tvořivě je využívat 

- vede žáka k využití informačních prostředků a technologií pro komunikaci s okolním 

světem 

 

Kompetence sociální a personální: 

 

Učitel  -   žáka vede ke spolupráci ve skupině 

- učí ho umění vést diskusi ve skupině a respektovat názory druhých 
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Kompetence občanské: 

 

Učitel – vede žáka k pochopení základních principů dodržování zákonů a společenských  

              norem 

- žáka vede k uvědomění si svých práv i povinností 

 

 

Kompetence pracovní: 

 

Učitel – vede žáka k bezpečnému používání počítačového vybavení 

           - vede žáky k využití znalostí při své přípravě na budoucnost 

 

 

Průřezová témata 

 

Osobnostní a sociální výchova 

Osobnostní rozvoj     Rozvoj schopností poznávání 

                                   Seberegulace a sebeorganizace 

                                   Kreativita 

Sociální rozvoj           Komunikace 

                                   Kooperace a kompetice 

Morální rozvoj           Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 

 

Výchova demokratického občana 

Občan, občanská společnost a stát 

 

Environmentální výchova 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Vztah člověka k prostředí 

 

Mediální výchova 

Fungování a vliv médií ve společnosti 

Tvorba mediálního sdělení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základní škola T.G. Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 

63 

 

 

Vzdělávací obsah:  Práce s počítačem 

5. ročník 

Učivo  Očekávané   výstupy Mezipředmětové vztahy 

základní pojmy 

informační činnosti 

– informace, 

informační zdroje, 

informační instituce 

Orientuje se v oblasti informací, využívá 

informační zdroje, čerpá data z informačních 

institucí 

Český jazyk 

Anglický jazyk 

struktura, funkce a 

popis počítače a 

přídavných zařízení 

využívá základní standardní funkce počítače 

a jeho nejběžnější periferie 

 

operační systémy a 

jejich základní 

funkce 

chrání data před poškozením, ztrátou a 

zneužitím 

 

 

multimediální 

využití počítače 

Spouští videa z internetových portálů, spustí 

ukázky hudby. Umí ovládat hlasitost. 

 

jednoduchá údržba 

počítače, postupy 

při běžných 

problémech s 

hardwarem a 

softwarem  

respektuje pravidla bezpečné práce s 

hardwarem i softwarem a postupuje poučeně 

v případě jejich závady 

 

zásady bezpečnosti 

práce a prevence 

zdravotních rizik 

spojených s 

dlouhodobým 

využíváním 

výpočetní techniky 

zná možná zdravotní rizika spojená 

s dlouhodobým využíváním výpočetní 

techniky. Uvědomuje si důležitost 

hygienických návyků. 

Výchova ke zdraví 

společenský tok 

informací (vznik, 

přenos, 

transformace, 

zpracování, 

distribuce 

informací) 

vyhledává informace na portálech, v 

knihovnách a databázích 

Český jazyk 

základní způsoby 

komunikace (e-

mail, chat, 

telefonování) 

komunikuje pomocí internetu či jiných 

běžných komunikačních zařízení 

 

metody a nástroje 

vyhledávání 

informací 

Používá různé vyhledávače. Umí vyhledávat 

dle různých parametrů. Vybírá si 

z nalezených výsledků nejvhodnější. 

 

formulace 

požadavku při 

vyhledávání na 

při vyhledávání informací na internetu 

používá jednoduché a vhodné cesty 
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internetu, 

vyhledávací 

atributy 

seznámení s 

formáty souborů 

(doc, gif) 

 

základní funkce 

textového a 

grafického editoru 

pracuje s textem a obrázkem v textovém a 

grafickém editoru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávací oblast :     Člověk a jeho svět 

Vzdělávací obor:         Prvouka     

Vyučovací předmět:   Prvouka 

 

Charakteristika  předmětu  vyučovacího předmětu 
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Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

Prvouka rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a 

v předškolním vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich 

vzájemné vztahy a souvislosti. Poznávají své nejbližší okolí a postupně se seznamují s jevy, ději  

i vzdálenějšími osobami. Učí se vnímat lidi, vztahy mezi nimi, všímat si lidských výtvorů a 

přírodních dějů, pozorovat je a přemýšlet o nich. Na základě poznání sebe a světa kolem sebe se 

žáci učí vnímat základní vztahy ve společnosti, učí se vyjadřovat své myšlenky poznatky a 

dojmy a reagovat na názory a podněty jiných lidí. 

Vzdělávací obsah Prvouky je členěn do 5 tematických okruhů: 

- Místo, kde žijeme 

- Lidé kolem nás 

- Lidé a čas 

- Rozmanitost přírody 

- Člověk a jeho zdraví 

Prvouka je vyučována v 1. – 3. ročníku 1. stupně 2 hodiny týdně. 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení: 

Učitel vede žáka  k samostatnosti, představivosti, zručnosti v jemné i hrubé motorice. Rozvíjíme  

fantazii, reprodukční a částečně produkční dovednosti. 

 

Kompetence k řešení problémů: 

Učíme žáky různým   technikám práce s různými materiály.Podporujeme 

netradiční  způsoby logického uvažování a komunikace ve skupině. 

 

Kompetence komunikativní    

Učíme žáky vnímat přírodu jako důležitou součást mezilidské komunikace. 

 

 

Kompetence sociální a personální: 

Vedeme   k pochopení emocionálního působení  prvouky jako prostředek vytváření vztahů mezi 

lidmi.Kriticky hodnotit práci svou i jiných lidí. 

 

 

Kompetence pracovní: 

Vedeme žáka k osobní účasti na v tvůrčím procesu. 

 

Začlenění průřezových témat do prvouky 

 

Osobnostní a sociální výchova                                                                     

Žák respektuje hodnoty zvyků a tradic,uplatňuje kreativitu a 

originalitu a správně se chová při návštěvách kulturních akcí. 

 



Základní škola T.G. Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 

66 

 

Multikulturní výchova 

Žák chápe žánr souvislostí s dobou,kulturou a místem vzniku. Na příkladech  

rozlišuje rozmanitost kultury. 

 

Environmentální výchova 

 Vede žáka k myšlení v evropských a globálních souvislostech.  

 

Mediální výchova:   

Žák využívá vlastních schopností v týmové práci při nácviku vystoupení. 

Využívá forem a metod práce založených na práci jednotlivce,dvojice, malých týmů i celé třídy. 

Prezentuje své  dovednosti před kolektivem. 
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Vzdělávací obsah: Prvouka 

1.ročník 

Učivo Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

 

MÍSTO, KDE 

ŽIJEME 

 

Domov 

Škola (riziková 

místa a situace 

 

Obec 

 

 

• žák dojde samostatně do školy, šatny, třídy 

• orientuje se v budově školy 

• dokáže se připravit na vyučování 

• dbá na bezpečnost při cestě do školy 

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

• dokáže se rozhodnout v rizikových situacích a na 

rizikových místech 

• zvládne cestu ze školy domů 

• spolehlivě se pohybuje v blízkém okolí školy 

• Jč- rozvíjíme 

komunikaci u 

dětí 

 

 

LIDÉ KOLEM NÁS 

 

Rodina 

Soužití lidí 

Chování lidí 

 

•  

• vyjmenuje nejbližší rodinné příslušníky, seřadí členy dle 

věku 

• vypráví o práci rodičů 

• respektuje spolužáky s jejich přednostmi i nedostatky, 

pokusí se přizpůsobit 

• hovoří o chování v rodině 

• aplikuje zásady správného chování ve škole i mimo ni 

• ve škole rozpozná zaměstnance a váží si jejich práce 

• rozliší nesprávné chování jiných i u sebe 

• Jč – rozvíjení 

mluveného 

projevu 

 

LIDÉ A ČAS 

 

Orientace v čase 

Současnost a 

minulost v našem 

životě 

•  

• vyjmenuje dny v týdnu 

• rozlišuje čas práce a odpočinku 

• určí celé hodiny 

• na příkladech porovnává odlišnosti života lidí 

• vypráví o zvycích a práci lidí 

• rozpozná současnost a minulost 

• Tv – orientace 

pohybových 

aktivit 

 

ROZMANITOST 

NEŽIVÉ A ŽIVÉ 

PŘÍRODY 

OCHRANA 

PŘÍRODY 

 

Látky a jejich 

vlastnosti 

Vesmír a Země 

Rostliny 

Živočichové 

 

 

 

 

 

 

•  

• pojmenuje věci kolem nás, pokusí se určit materiál 

• rozliší den a noc 

• rozpozná roční období 

• zhodnotí odlišnosti v přírodě během ročních období 

• popíše základní části rostliny 

• určí základní podmínky pro život rostlin 

• pozná dané rostliny 

• vyjmenuje základní části těla u určených savců a ptáků 

• porovná chování živočichů v závislosti na ročním 

období 

• vymezí živočichy domácí a volně žijící 

• dodržuje pravidla správného chování v přírodě a podílí 

se na něm 

• Vv – vyjádření 

pocitů a nálad 

barvou, citová 

sounáležitost 

skupiny 
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ČLOVĚK A JEHO 

ZDRAVÍ 

 

Péče o zdraví, 

zdravá výživa 

Lidské tělo 

Osobní bezpečí 

Situace hromadného 

ohrožení 

 

 

• učí se a dodržovat základní hygienické návyky (mytí 

rukou, používání                  

•         WC) 

• dodržuje režim dne 

• projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke 

zdraví 

• rozpozná základní části lidského těla 

• dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby 

neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

• uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu 

(ovládá chůzi po chodníku, využívá podchodu a 

nadchodu, zná zásady bezpečného přecházení, umí 

používat světelných signálů pro chodce, zná zásady 

bezpečného chování v dopravních prostředcích, 

používá přilby na kolo) 

• pozná bezpečná místa pro hry (sáňkování, lyžování, 

míčové hry) 

• chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci 

• odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná 

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

lidi (dokáže přivolat pomoc např. při nevolnosti nebo 

úrazu dospělého), zná čísla tísňových volání a 

nacvičuje jejich používání, ví, že se nesmí zneužívat 

• dokáže se chovat bezpečně v nouzové situaci, umí 

vyhledat dospělého a požádat ho o pomoc (např. pozdní 

příchod do školy a děti nejsou ve třídě, náhodné 

uzamčení v šatně nebo ve třídě) 

• reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 

mimořádných událostech 

• Hv – správné 

dýchání 
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 2.ročník 

 

Učivo Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

 

MÍSTO, KDE 

ŽIJEME 

 

Domov 

Škola 

Obec 

Okolní krajina 

• žák se orientuje v okolí školy a svého bydliště 

• bezpečně zvládá pohyb po budově školy 

• připravuje se na vyučování podle rozvrhu 

• pamatuje si adresu svého bydliště 

• respektuje pravidla silničního provozu 

• pojmenuje důležité dopravní značky 

• dokáže pojmenovat a ukázat specifické orientační body 

v okolí bydliště 

 

 

LIDÉ KOLEM NÁS 

 

Rodina 

Soužití lidí 

Chování lidí 

Právo a spravedlnost 

 

• vyjmenuje další rodinné příslušníky nad rámec vlastní 

rodiny, uvědomuje si věkové rozdíly a posloupnost 

• vysvětlí povolání rodičů a objasní další jemu známá 

povolání, pokusí se objasnit práci zaměstnanců školy 

• seznámí se s školním řádem a respektuje ho, samostatně 

rozlišuje zásady správného chování 

• dokáže posoudit nesprávné chování a vysvětlí správný 

postup nápravy 

• konkretizuje svá práva a povinnosti 

• učí se obhajovat své názory 

• projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i 

jiných lidí, jejich přednostem a nedostatkům 

• ČJ – Rozvíjení 

mluveného 

projevu 

 

LIDÉ A ČAS 

 

Orientace v čase 

Současnost a minulost 

v našem životě 

Regionální památky 

 

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

měsíc, rok 

• posoudí posloupnost včera, dnes, zítra 

• rozpozná na hodinách celou, půl, čtvrt 

• vyznačí čas na digitálním displeji 

• využívá časové údaje při řešení různých situací v denním 

životě s přihlédnutím k minulosti, přítomnosti a 

budoucnosti 

• porovnává zvyky a práci lidí v minulosti a současnosti 

• pojmenuje některé kulturní či historické památky místa, 

kde žije 

• Vv – 

prostorové 

vyjádření 

 

ROZMANITOST 

NEŽIVÉ A ŽIVÉ 

PŘÍRODY 

OCHRANA 

PŘÍRODY 

 

Látky a jejich 

vlastnosti 

Vesmír a Země 

Rostliny 

Živočichové 

 

• určí a roztřídí některé přírodniny podle nápadných 

určujících znaků 

• uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě 

• pozoruje, popíše a porovná viditelné změny v přírodě 

v jednotlivých ročních obdobích 

• provádí jednoduché pokusy, pozoruje a upevňuje si a 

rozšiřuje poznatky o rostlinách 

• pozná dané rostliny ve známé lokalitě 

• opakuje a upevňuje si poznatky o určených savcích a 

ptácích 

• popíše jednotlivé části těla 
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Ohleduplné chování 

k přírodě a ochrana 

přírody 

 

 

• rozliší a porovná chování živočichů v závislosti na 

ročním období 

• třídí živočichy na domácí a volně žijící 

• zná jejich význam pro člověka 

• dbá na dodržování pravidel správného chování v přírodě 

• aktivně se podílí na ochraně přírody a životního prostředí 

 

ČLOVĚK A JEHO 

ZDRAVÍ 

 

Péče o zdraví, zdravá 

výživa 

Lidské tělo – stavba, 

funkce, projevy 

 

 

 

 

 

 

Osobní bezpečí 

Návykové látky a 

zdraví 

Situace hromadného 

ohrožení 

 

 

• dodržuje základní hygienické návyky 

• orientuje se v  režimu dne, rozpozná dobu práce a 

povinností od doby odpočinku 

• zhodnotí správnost chování a činností ve vztahu ke zdraví 

• shromáždí a porovná kladné a záporné poznatky ve 

vztahu ke zdraví 

• zná základní části lidského těla a polohu základních 

orgánů v těle 

• upevňuje si základní postupy při preventivní péči o své 

zdraví a tělo 

• rozlišuje nemoc a úraz 

• dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby 

neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

• v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné lidi, 

zná čísla tísňových volání a nacvičuje jejich používání 

• důsledně dbá na uplatňování pravidel účastníků 

silničního provozu (zvládá chůzi po krajnici, umí přejít 

bezpečně přes železniční přejezd, zná nebezpečí za 

snížené viditelnosti – vidět a být viděn – reflexní 

materiály, důsledně používá přilbu na kolo) 

• chová se obezřetně při setkání s neznámými lidmi a učí 

se vyhodnotit nebezpečí a závažnost situace 

• odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná a dodržuje 

bezpečnou vzdálenost od neznámé osoby 

• dokáže přivolat pomoc  pro sebe i pro jiné lidi v případě 

nebezpečí, učí se zachovat rozvahu a klid, nezmatkuje 

• uposlechne pokynů dospělých při mimořádných 

situacích,   

•  respektuje je a řídí se jimi 

• ČJ-literární 

žánry – 

pohádky, 

dramatizace 
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3.ročník 

Učivo Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

 

MÍSTO, KDE 

ŽIJEME 

 

Domov 

Škola 

Obec 

Okolní krajina 

(místní oblast, 

region) 

Mapy obecně 

zeměpisné a 

tématické 

 

• vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a 

školy a cestu na určené místo 

• začlení obec (město) do příslušného kraje a 

obslužného centra ČR 

• pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci 

(městě) 

• rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině 

• určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se 

podle nich 

• používá buzolu, v turistické mapě blízkého okolí 

dokáže vyznačit trasu 

• řídí se podle zásad bezpeč. pohybu a pobytu v přírodě 

 

 

LIDÉ KOLEM NÁS 

 

Rodina 

Soužití lidí 

Chování lidí 

Právo a spravedlnost 

Kultura 

•  

• vyjádří na základě vlastních zkušeností základní 

vztahy mezi lidmi 

• vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, 

rodině, v obci 

• rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci 

• obhájí při konkrétní činnosti své názory 

• přizná svou chybu, učí se domluvě na společném 

postupu, řešení problému v kolektivu 

• snaží se rozpoznat ve svém okolí jednání a chování, 

která nelze tolerovat a která porušují základní lidská 

práva 

• poukáže v nejbližším společenském a přírodním 

prostředí na změny v kladném i záporném smyslu a 

přemýšlí o možnostech zlepšování životního prostředí 

obce 

  

• ČJ-literatura – 

sounáležitost, 

hry 

 

LIDÉ A ČAS 

 

Orientace v čase  

a časový řád 

životě 

 

 

 

• určí čas jako fyzikální veličinu 

• přesně určí jakýkoli čas 

• orientuje se bezpečně v kalendářním a školním roce 

• nyní 

 

 

 

ROZMANITOST 

NEŽIVÉ A ŽIVÉ 

PŘÍRODY 

OCHRANA 

PŘÍRODY 

 

 

 

 

• rozlišuje prvky živé a neživé přírody 

• určí a roztřídí některé přírodniny podle určujících 

znaků 

• uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě 

• provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek 

• určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti 

• podrobně zkoumá vlastnosti vody, vzduchu a půdy 
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Látky a jejich 

vlastnosti 

Voda a vzduch 

Půda 

Vesmír a Země 

Rostliny 

Houby 

Živočichové 

Ohleduplné chování 

k přírodě a ochrana 

přírody 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  

•  

• hodnotí a uvědomuje si význam vody, vzduchu a půdy 

pro život 

• změří základní veličiny pomocí jednotkových nástrojů 

a přístrojů 

• vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi 

jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a 

střídáním ročních období 

• zkoumá zákl. společenstva v daných lokalitách regionu 

• zdůvodní podst. vzájemné vztahy mezi organismy 

• nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů 

prostředí 

• porovnává základní projevy života na konkrétních 

organismech 

• prakticky třídí organismy do známých skupin a 

využívá k tomu jednoduché klíče a atlasy 

• zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě 

• rozlišuje aktivity prospívající životnímu prostředí a 

zdraví člověka a naopak 

ČLOVĚK A JEHO 

ZDRAVÍ 

Péče o zdraví 

Osobní bezpečí 

(dopravní značky, 

přecházení 

rizikovým situacím 

v dopravě, šikana, 

týrání a jiné 

zneužívání) 

 

Základy sexuální 

výchovy, rodina, 

vztahy v rodině, 

partnerské vztahy 

 

Návykové látky a 

zdraví 

• Uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné 

zdravotně preventivní návyky na základě 

elementárních znalostí o lidském těle 

•  Ovládá přiměřeně svému věku pravidla silničního 

provozu v rolích chodce a cyklisty  

• Seznamuje se s krizovými situacemi (šikana, týrání, 

zneužívání), učí se dbát na vlastní bezpečí, zná a umí 

vyhledat čísla linky důvěry 

 

 

 

• Rozlišuje jednotlivé etapy lidského života 

• Orientuje se ve vývoji dítěte 

• Chová se ohleduplně k druhému pohlaví, objasní a 

respektuje rozdíly mezi chlapci a dívkami 

 

• Osvojuje si v modelových situacích odmítání 

návykových látek 
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Vzdělávací oblast:      Člověk a jeho svět 

 

Vzdělávací obor:        Člověk a jeho svět 

 

Vyučovací předmět:   Přírodověda 

 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 
Obsahové, časové a organizační vymezení 

 
Vyučovací předmět Přírodověda je zařazen  ve 4. – 5. ročníku jako pokračování předmětu 

Prvouka. Časová dotace je: ve 4. i 5.ročníku 2 hodiny týdně 

                                                  

Přírodovědná témata jsou členěna do dvou tematických okruhů:  Rozmanitost přírody     

                                                                                            Člověk a jeho zdraví  

                                                                   

V tematickém okruhu „Rozmanitost přírody“ žáci poznávají Zemi jako planetu sluneční 

soustavy. Poznávají velkou rozmanitost i proměnlivost živé i neživé přírody naší vlasti. Na 

základě praktického poznávání okolní krajiny i získaných informací se žáci učí hledat důkazy o 

proměnách přírody, o vlivu lidské činnosti na přírodu a přispívat k ochraně přírody 

 

V tematickém okruhu „Člověk a jeho zdraví“ žáci poznávají sebe, a to na základě poznávání 

člověka jako živé bytosti.  Poznávají, jak se člověk vyvíjí a mění od narození do dospělosti. 

Získávají základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i první pomoci a o 

bezpečném chování v různých životních situacích, včetně mimořádných událostí, které ohrožují 

zdraví člověka. 

 

Přírodověda využívá metod a forem práce založených především na žákovské spolupráci (práce 

ve dvojicích a menších pracovních skupinách), praktickém pozorování, pokusech, na 

vzájemného učení na základě prezentací žáků , které vycházejí ze schopnosti orientovat se 

v informačních zdrojích, z projektů, projektových dnů, exkurzí a cvičení.  

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 
Kompetence k učení 

Učitel  -   nabízí žákům různé způsoby, metody a strategie učení, které jim umožní   

         samostatně organizovat a řídit vlastní učení  

-  vede žáky k aktivnímu vyhledávání a třídění informací, jejich propojování a  

              systematizaci 

           -  vede žáky k samostatnému pozorování a porovnávání získaných výsledků 

           -  umožňuje žákům poznávat smysl a cíl učení a umět posuzovat vlastní pokrok  

 -  na základě prožitku úspěchu vede žáky k potřebě dalšího studia a celoživotního 

    vzdělávání 
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Kompetence k řešení problémů 

 

Učitel  -    vede žáky k tomu, aby vnímali problémové situace ve škole i mimo ni, učit je   

                  rozpoznávat a chápat problémy a nesrovnalosti 

 

- ukazuje žákům různé zdroje informací, které mohou vést k řešení problému a vést je 

k jejich ověřování a srovnávání 

 

- vede žáky k ověřování správnosti řešení problému.  

Kompetence komunikativní 

 

Učitel   -   rozvíjí u dětí dovednost správně, výstižně a logicky formulovat své myšlenky a   

                  názory na lidskou společnost a přírodní jevy  

- seznámí žáky s různými typy textů a obrazových materiálů o probíraných  

      tématech (encyklopedie, internet, učebnice, návody) 

- vede žáky k  využívání širokých možností informačních a komunikačních  

      prostředků.  

Kompetence sociální a personální 

 

Učitel   -   Vede žáky ke schopnosti pracovat ve dvojici a v menší pracovní skupině při 

                 vyhledávání informací 

-  předkládá žákům možnosti stanovení pravidel pro činnost skupiny a vést je k jejich  

dodržování 

 -     individuálním přístupem buduje sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj.  

Kompetence občanské 

 

Učitel   -    vede žáky k chápání základních vztahů v různých ekosystémech a souvisejících 

            enviromentálních problémů,  

-  ukazuje žákům význam jednotlivých složek životního prostředí i prostředí jako  

     celku. 

Kompetence pracovní 

 

Učitel   -   učí žáky pracovat podle návodu, předem stanoveného postupu a umožnit jim  

                 hledat vlastní postup 

- seznamuje žáky s vlastnostmi některých materiálů 
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Průřezová témata 
 

Osobnostní a sociální výchova 

Osobnostní rozvoj 

Rozvoj schopností poznávání 

Cvičení smyslového vnímání např. pokusy s potravinami a poznávání přírodnin- zkoumání   

vlastností). Rozvíjení pozornosti při získávání nových poznatků. Cvičení  soustředění při plnění 

úkolů při procvičování a opakování.  

Sebepoznání a sebepojetí 

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

Snaha o překonávání překážek.  

Seberegulace a sebeorganizace 

Rozvíjení schopnosti stanovit časový rozvrh pro plnění úkolů a dodržovat jej. Plánování učení a 

zodpovědná příprava na referáty a projekty . Projekty kombinovat jako formou samostatné  

práce, tak i skupinové (náhodně zvolené, podle přání) – nutnost vyslechnout a pracovat 

s názorem druhých. 

Psychohygiena  

Rozvíjení dovednosti nepodléhat zátěžovým situacím, ale předcházet jim. Snaha o pozitivní 

naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému. Umět najít pomoc při potížích (komunikace 

s učitelem). Využívání modelových situací, ve kterých je rozvíjena snaha o společné řešení 

problému již vyskytujícího se či pouze možnosti jeho vzniku (prevence). Vytvořit prostředí 

vzájemné důvěry a inspirace pro tvoření. 

Kreativita 

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

Originálními způsoby, prostředky a možnostmi zpracovávat projekty a jejich vzájemné ukázky 

spojené s ohodnocením svými spolužáky.  

 

Sociální rozvoj 

Poznávání lidí 

Vzájemné poznávání se v třídním kolektivu, rozvíjení hlubšího poznání spolužáků – 

neposuzovat je podle prvního dojmu. 

Mezilidské vztahy 

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

respektovat se navzájem (např. oslovovat se křestními jmény, pokoušet se při řešení konfliktů 

dívat se na vše i očima druhého, při neúspěchu hledat společně řešení apod.).  

Kooperace a kompetice 

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

přínos, umět se podřídit práci skupiny 

 

Morální rozvoj 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Zvládání  problémů vyplývajících z učiva, cvičení dovednosti řešit tyto problémy.  

Hodnoty, postoje, praktická etika 

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

žebříčku hodnot, který by měl být tvořen povědomím o kvalitách typu odpovědnost, 

spolehlivost, spravedlivost, respektování 
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Výchova demokratického občana 

Občanská společnost a škola 

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

zapojení do řešení těchto úkolů.. 

Občan, občanská společnost a stát 

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

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

Prvky demokracie v hodinách – řád, norma, spravedlivé hodnocení.. 

 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Objevujeme Evropu a svět 

Naše vlast  a Evropa (naši sousedé, srovnání s ostatními státy). V učivu poznávají žáci faunu a 

floru  v Evropě i ve světě.  

 

Multikulturní výchova 

Lidské vztahy 

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

různé situace nejen mimo školní prostředí. 

Etnický původ 

Respektování jiných etnických skupin i s jejich odlišnostmi. 

Multikulturalita 

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

ve vztahu k příslušníkům jiných sociokulturních skupin.  

Princip sociálního smíru a solidarity 

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

členové jiných etnických skupin. Využít zkušenosti i nad rámec třídního kolektivu. 

 

Environmentální výchova 

Ekosystémy 

Zařazování rostlin a živočichů do různých ekosystémů (rostlinná a živočišná pásma v Evropě i 

ve světě). Význam jednotlivých  ekosystémů pro život na Zemi. Naše obec a její vliv na okolní 

přírodu (čističky vod, sběrné dvory, černé skládky apod.). 

Základní podmínky života 

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

národní parky, rezervace, chráněné krajinné oblasti (ochrana vzácných živočišných a 

rostlinných druhů). Možnosti ohrožení zákl. podmínek života. 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Seznámení se základními globálními problémy lidstva. Životní prostředí a zemědělství a 

chemie, doprava, průmysl, odpady. Možnost zapojení se do ochrany životního prostředí. 

Vztah člověka k prostředí 

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

životního prostředí v naší obci.. Seznámení s ekologickými problémy v okolí a jejich řešení. 

Vliv prostředí na zdraví. 

 

Mediální výchova 

Tematické okruhy receptivních činností: 

Stavba mediálních sdělení 

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

zpravodajství, deníky, některé časopisy) 

Vnímání autora mediálních sdělení 

Snažit se vytvářet vlastní hodnotící postoje k získávaným mediálním sdělením. 
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Vzdělávací obsah: Přírodověda 

 
 4.ročník 

Učivo Výstupy Mezipředmětové 

vztahy 
ROZMANITOST NEŽIVÉ A 

ŽIVÉ PŘÍRODY 

OCHRANA PŘÍRODY 

• látky a jejich vlastnosti – 

třídění látek, změny látek 

a skupenství, vlastnosti, 

porovnávání látek 

a měření veličin 

s praktickým užíváním 

základních jednotek 

• voda a vzduch – výskyt, 

vlastnosti a formy vody, 

oběh vody v přírodě, 

vlastnosti, složení, 

proudění vzduchu, 

význam pro život 

• nerosty a horniny – 

některé hospodářsky 

významné horniny a 

nerosty 

 rostliny, houby, 

živočichové – znaky života, 

životní potřeby a projevy, 

průběh a způsob života, 

výživa, stavba těla u 

některých nejznámějších 

druhů, význam v přírodě a 

pro člověka 

• životní podmínky – 

význam ovzduší, vodstva, 

půd, rostlinstva a 

živočišstva na Zemi; 

podnebí a počasí 

• rovnováha v přírodě – 

význam, vzájemné vztahy 

mezi organismy, základní 

společenstva 

• ohleduplné chování 

k přírodě a ochrana 

přírody – odpovědnost 

lidí, ochrana a tvorba 

životního prostředí, 

ochrana rostlin a 

živočichů, likvidace 

odpadů 

 

 

 

• objevuje a zjišťuje 

propojenost prvků živé a 

neživé přírody, princip 

rovnováhy přírody a nachází 

souvislosti mezi konečným 

vzhledem přírody a činností 

člověka 

• zkoumá základní společenstva 

ve  vybraných lokalitách 

regionů, zdůvodní podstatné 

vzájemné vztahy mezi 

organismy a nachází shody a 

rozdíly v přizpůsobení 

organismů prostředí 

• porovnává na základě 

pozorování základní projevy 

života na konkrétních 

organismech, prakticky třídí 

organismy do známých 

skupin, využívá k tomu i 

jednoduché klíče a atlasy 

• zhodnotí některé konkrétní 

činnosti člověka v přírodě a 

rozlišuje aktivity, které 

mohou prostředí i zdraví 

člověka podporovat nebo 

poškozovat 

• založí jednoduchý pokus, 

naplánuje a zdůvodní postup, 

vyhodnotí a vysvětlí výsledky 

pokusu 

 

• PČ 

• VV 

• ČJ 

• M 
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ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 

 návykové látky a zdraví – 

návykové látky, hrací 

automaty a počítače, 

závislost, odmítání 

návykových látek, 

nebezpečí komunikace 

prostřednictvím 

elektronických médií 

 osobní bezpečí, krizové 

situace – vhodná a 

nevhodná místa pro hru, 

bezpečné chování 

v silničním provozu, 

dopravní značky; 

předcházení rizikovým 

situacím v dopravě 

a v dopravních prostředcích 

(bezpečnostní prvky), 

šikana, týrání,  

 přivolání pomoci 

v případě ohrožení 

fyzického a duševního 

zdraví – služby odborné 

pomoci, čísla tísňového 

volání, správný způsob 

volání na tísňovou linku 

 

• uplatňuje účelné způsoby 

chování v situacích 

ohrožujících zdraví a 

v modelových situacích 

simulujících mimořádné 

události; vnímá dopravní 

situaci, správně ji vyhodnotí 

a vyvodí odpovídající závěry 

pro své chování jako chodec 

a cyklista 

• předvede v modelových 

situacích osvojené 

jednoduché způsoby 

odmítání návykových látek 

 

• PČ 

• ČJ 

• VV 

• TV 
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5.ročník 

Učivo Výstupy Mezipředmětové 

vztahy 
ROZMANITOST NEŽIVÉ A 

ŽIVÉ PŘÍRODY 

OCHRANA PŘÍRODY 

• nerosty a horniny, půda – 

některé hospodářsky 

významné horniny a 

nerosty, zvětrávání, vznik 

půdy a její význam 

• Vesmír a Země – sluneční 

soustava, den a noc, roční 

období 

• životní podmínky – 

rozmanitost podmínek 

života na Zemi 

• ohleduplné chování 

k přírodě a ochrana 

přírody – odpovědnost 

lidí, ochrana a tvorba 

životního prostředí, 

ochrana rostlin a 

živočichů, likvidace 

odpadů, živelné pohromy 

a ekologické katastrofy 

• rizika v přírodě – rizika 

spojená s ročními 

obdobími a sezónními 

činnostmi; mimořádné 

události způsobené 

přírodními vlivy a 

ochrana před nimi 

 

• objevuje a zjišťuje propojenost 

prvků živé a neživé přírody, 

princip rovnováhy přírody 

a nachází souvislosti mezi 

konečným vzhledem přírody a 

činností člověka 

• vysvětlí na základě elementárních 

poznatků o Zemi jako součásti 

vesmíru souvislost s rozdělením 

času a střídáním ročních období 

• porovnává na základě pozorování 

základní projevy života na 

konkrétních organismech, 

prakticky třídí organismy do 

známých skupin, využívá k tomu 

i jednoduché klíče a atlasy 

• zhodnotí některé konkrétní 

činnosti člověka v přírodě a 

rozlišuje aktivity, které mohou 

prostředí i zdraví člověka 

podporovat nebo poškozovat 

• stručně charakterizuje specifické 

přírodní jevy a z nich vyplývající 

rizika vzniku mimořádných 

událostí; v modelové situaci 

prokáže schopnost se účinně 

chránit 

• založí jednoduchý pokus, 

naplánuje a zdůvodní postup, 

vyhodnotí a vysvětlí výsledky 

pokusu 

 

• M 

• ČJ 

• HV 

 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 

• lidské tělo – stavba těla, 

základní funkce a projevy, 

životní potřeby člověka, 

pohlavní rozdíly mezi 

mužem a ženou, 

biologické a psychické 

změny v dospívání, 

základy lidské 

reprodukce, vývoj jedince 

• péče o zdraví – zdravý 

životní styl, denní režim, 

správná výživa, výběr a 

způsoby uchovávání 

potravin, vhodná skladba 

stravy, pitný režim; 

nemoci přenosné a 

 

• využívá poznatků o lidském těle 

k vysvětlení základních funkcí 

jednotlivých orgánových soustav a 

podpoře vlastního zdravého 

způsobu života 

• rozlišuje jednotlivé etapy lidského 

života a orientuje se ve vývoji 

dítěte před a po jeho narození 

• účelně plánuje svůj čas pro učení, 

práci, zábavu a odpočinek podle 

vlastních potřeb s ohledem na 

oprávněné nároky jiných osob 

• uplatňuje účelné způsoby chování 

v situacích ohrožujících zdraví a 

v modelových situacích 

simulujících mimořádné události; 

 

• VV 

• ČJ 
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nepřenosné, ochrana před 

infekcemi přenosnými 

krví (hepatitida, 

HIV/AIDS), drobné úrazy 

a poranění, prevence 

nemocí a úrazů, první 

pomoc při drobných 

poraněních, osobní, 

intimní a duševní hygiena 

• partnerství, manželství, 

rodičovství, základy 

sexuální výchovy – 

rodina, vztahy v rodině, 

partnerské vztahy, osobní 

vztahy, etická stránka 

vztahů, etická stránka 

sexuality 

• návykové látky a zdraví – 

návykové látky, hrací 

automaty a počítače, 

závislost, odmítání 

návykových látek, 

nebezpečí komunikace 

prostřednictvím 

elektronických médií 

• osobní bezpečí, krizové 

situace – vhodná a 

nevhodná místa pro hru, 

bezpečné chování 

v rizikovém prostředí, 

označování nebezpečných 

látek; šikana, týrání, 

sexuální a jiné zneužívání, 

brutalita a jiné formy 

násilí v médiích 

• přivolání pomoci 

v případě ohrožení 

fyzického a duševního 

zdraví – služby odborné 

pomoci, čísla tísňového 

volání, správný způsob 

volání na tísňovou linku 

• mimořádné události a 

rizika ohrožení s nimi 

spojená – postup 

v případě ohrožení 

(varovný signál, 

evakuace, zkouška sirén); 

požáry (příčiny a 

prevence vzniku požárů, 

ochrana a evakuace při 

požáru); integrovaný 

záchranný systém 

 

vnímá dopravní situaci, správně ji 

vyhodnotí a vyvodí odpovídající 

závěry pro své chování jako 

chodec a cyklista 

• předvede v modelových situacích 

osvojené jednoduché způsoby 

odmítání návykových látek 

• uplatňuje základní dovednosti a 

návyky související s podporou 

zdraví a jeho preventivní ochranou 

• rozpozná život ohrožující 

zranění; ošetří drobná poranění a 

zajistí lékařskou pomoc 

• uplatňuje ohleduplné chování 

k druhému pohlaví a orientuje se 

v bezpečných způsobech 

sexuálního chování mezi chlapci a 

děvčaty v daném věku 
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Vzdělávací oblast:      Člověk a jeho svět 

 

Vzdělávací obor:        Člověk a jeho svět 

 

Vyučovací předmět:   Vlastivěda 

 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 
Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

Vyučovací předmět Vlastivěda  je zařazen  ve 4. – 5. ročníku jako pokračování předmětu 

Prvouka. Časová dotace je: ve 4. i 5.ročníku 2 hodiny týdně 

                                    

Vlastivědná témata jsou členěna do tří tematických okruhů: Místo, kde žijeme 

                                                                                                Lidé kolem nás 

                                                                                                        Lidé a čas 

V tematickém okruhu „Místo, kde žijeme“ se žáci učí na základě poznávání svého okolí, vztahů 

a souvislostí v něm chápat organizaci života v rodině, ve škole, v obci a ve společnosti. 

Praktickými činnostmi a úkoly získávají žáci kladný vztah k místu jejich bydliště a naší zemi. 

 

V tematickém okruhu „Lidé kolem nás“ si žáci postupně osvojují a upevňují základy vhodného 

chování a jednání mezi lidmi. Seznamují se se základními právy a povinnostmi a zároveň i 

s problémy, které provázejí soužití lidí. 

 

V tematickém okruhu „Lidé a čas“ se žáci učí orientovat v dějích a čase.Hlavním cílem tohoto 

okruhu je vyvolat u žáků zájem o minulost, o kulturní bohatství regionu i celé země.Důraz je 

kladen na samostatné vyhledávání, získávání a zkoumání informací z dostupných zdrojů. 

 

Využívá metod a forem práce založených především na žákovské spolupráci (práce ve dvojicích 

a menších pracovních skupinách), vzájemného učení na základě prezentací žáků , které 

vycházejí ze schopnosti orientovat se v informačních zdrojích, z projektů, projektových dnů, 

exkurzí a cvičení.  

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 
Kompetence k učení 

 

Učitel  -  vede žáky k samostatnému pozorování a porovnávání získaných výsledků 

- umožňuje žákům poznávat smysl a cíl učení a umět posuzovat vlastní pokrok  

- na základě prožitku úspěchu vede žáky k potřebě dalšího studia a celoživotního 

vzdělávání 
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Kompetence k řešení problémů 

 

Učitel  -    Vede žáky k tomu, aby vnímali problémové situace ve škole i mimo ni, učit je    

                  rozpoznávat a chápat problémy a nesrovnalosti 

 

- ukazuje žákům různé zdroje informací, které mohou vést k řešení problému a vést je 

k jejich ověřování a srovnávání 

- vést žáky k ověřování správnosti řešení problému.  

 

Kompetence komunikativní 

 

Učitel   -   Rozvíjí u dětí dovednost správně, výstižně a logicky formulovat své myšlenky a   

                  názory na lidskou společnost, přírodní jevy a historické události 

- seznámí žáky s různými typy textů a obrazových materiálů o probíraných  

      tématech (kroniky, encyklopedie, internet, učebnice, návody) 

- vede žáky k  využívání širokých možností informačních a komunikačních  

      prostředků.  

 

Kompetence sociální a personální 

 

Učitel   -   Vede žáky ke schopnosti pracovat ve dvojici a v menší pracovní skupině při 

                 vyhledávání informací 

- předkládá žákům možnosti stanovení pravidel pro činnost skupiny a vést je k jejich  

dodržování 

 -     individuálním přístupem buduje sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj.  

 

 

Kompetence občanské 

 

Učitel   -   Na základě příkladů z historie vede žáky k respektování přesvědčení druhých lidí 

 

 

Kompetence pracovní 

 

Učitel   -   naučit žáky pracovat podle návodu, předem stanoveného postupu a umožnit jim  

                 hledat vlastní postup 
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Průřezová témata 

 
Osobnostní a sociální výchova 

Osobnostní rozvoj 

Rozvoj schopností poznávání 

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

procvičování a opakování. Rozvoj dovednosti zapamatování si důležitých bodů  či dat  a 

schopnosti dané údaje vyhledávat , pracovat s nimi , využívat je (encyklopedie, propagační 

materiály, internet). Propojení s ostatními předměty (např. výtvarná výchova, čtení, 

dramatizace…). 

Sebepoznání a sebepojetí 

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

Snaha o překonávání překážek, důraz kladen také na vlastní nápaditost, tvořivost, snaha o 

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

spolužáky. 

Seberegulace a sebeorganizace 

Cvičení sebekontroly a sebeovládání při upevňování poznatků, procvičování a 

opakování.Rozvíjení schopnosti stanovit časový rozvrh pro plnění úkolů a dodržovat jej. 

Plánování učení a zodpovědná příprava na referáty a projekty.  

Psychohygiena  

Rozvíjení dovednosti nepodléhat zátěžovým situacím, ale předcházet jim. Snaha o pozitivní 

naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému. Vytvořit prostředí vzájemné důvěry a inspirace  

pro tvoření. 

Kreativita 

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

Originálními způsoby, prostředky a možnostmi zpracovávat projekty a jejich vzájemné ukázky 

spojené s ohodnocením svými spolužáky.  

 

Sociální rozvoj 

Poznávání lidí 

Rozvíjet další poznávání spolužáků při práci ve dvojicích, skupinách, vlastivědných 

vycházkách, exkurzích, výletech. 

Mezilidské vztahy 

Uplatňovat péči o kvalitní vztahy v kolektivu, cvičit toleranci a pochopení pro spolužáky. 

Sledování mezilidských vztahů v různých časových obdobích. Sledování porušování lidských 

práv v naší historii. 

Komunikace 

Zdokonalování se v komunikaci verbální i neverbální – referáty, projekty. V historii sledovat 

neexistující komunikaci i s důsledky. 

Kooperace a kompetice 

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

přínos, umět se podřídit práci skupiny. Sledovat další příklady spolupráce mezi lidmi, národy, 

státy ( např. spolupráce evropských států při řešení celoevropských problémů – Evropská unie). 
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Morální rozvoj 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Zvládání  problémů vyplývajících z učiva, cvičení dovednosti řešit tyto problémy. Hledat 

v historii souvislosti a na příkladech historických osobností ukazovat, jak se rozhodovali, jak 

řešili problémy a jak ovlivnila jejich rozhodování doba, ve které žili (např. Jan Hus, Milada 

Horáková, Václav Havel). 

Hodnoty, postoje, praktická etika 

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

žebříčku hodnot. Cvičení dovednosti analýzy postojů a hodnot v chování historických osobností. 

 

Výchova demokratického občana 

Občanská společnost a škola 

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

zapojení do řešení těchto úkolů. Žákovská samospráva ve srovnání s systémem volebního práva 

a povinnosti žáků i občanů. Ve třídě si žáci volí zástupce a jejich prostřednictvím mohou 

prosazovat své návrhy. 

Občan, občanská společnost a stát 

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

události – práva a povinnosti v různých společenstvech ( tlupa, kmen, rod, první státy, říše, 

stavovská monarchie, období absolutismu, osvícenské názory, novodobá občanská společnost; 

demokratické zřízení s ústavou, pluralitní parlamentní demokracie v kontrastu s totalitou, 

národnostní problematikou a porušováním lidských práv). 

Formy participace občanů v politickém životě 

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

krajské a komunální. 

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

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

souvislostech – demokracie a diktatura v našich dějinách. Co je to Ústava, její význam. 

 

 

 

Výchova myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Evropa a svět nás zajímá 

Na základě vlastních zkušeností  z cestování  po jiných zemích během prázdnin. Seznamování 

s tradicemi, zvyky , životním stylem zajímavostmi, odlišnostmi, jazykem národů v Evropě. 

Zpracování poznatků do projektů, referátů, využití encyklopedií, map, internetu. 

Objevujeme Evropu a svět 

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

povrch a přírodní útvary v Evropě, vodstvo, faunu a floru  v Evropě i ve světě. Seznamují se 

s evropskými státy a jejich hlavními městy, Učí se specifika jednotlivých států (vlajky, státní 

symboly, měna apod.) 

Jsme Evropané 

Seznámení s historickými kořeny evropské  civilizace. Připomenutí rozdělení Evropy železnou 

oponou po 2. světové válce a integrace Evropy v 90. letech 20. století - Evropská unie. 

 

 
Multikulturní výchova 

Kulturní diference 

Poznávání vývoje naší kultury. Promítání cizích vlivů do české kultury a naopak: české  
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osobnosti ovlivňují světovou kulturu. Na základě poznávání dějinných událostí (konflikty 

vyplývající z odlišností sociálních, kulturních, náboženských apod.) respektovat zvláštnosti 

ostatních etnik.  

Lidské vztahy 

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

různé situace nejen mimo školní prostředí. 

Etnický původ 

Sledování česko – německé otázky v historii, problém židů za druhé světové války, soudobá 

rasová nesnášenlivost. 

Princip sociálního smíru a solidarity 

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

členové jiných etnických skupin. Využít zkušenosti i nad rámec třídního kolektivu. 

 

Environmentální výchova 

Ekosystémy 

Naše obec a její vliv na okolní přírodu (čističky vod, sběrné dvory, černé skládky apod.). 

Vztah člověka k prostředí 

Naše obec a příroda – zajišťování ochrany životního prostředí v naší obci.. Seznámení 

s ekologickými problémy v okolí a jejich řešení.  

 

 

Mediální výchova 

Tematické okruhy receptivních činností: 

Fungování a vliv médií ve společnosti 

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

socialismu, reklamy v současných médiích). 
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Vzdělávací obsah: Vlastivěda 

 
4.ročník 

Učivo 

 

Výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

MÍSTO, KDE ŽIJEME 

• domov – orientace 

v místě bydliště 

• město – poloha města 

v krajině, minulost a 

současnost města, 

význačné budovy, 

dopravní síť 

• naše vlast – domov, 

krajina, národ, základy 

státního zřízení a 

politického systému ČR, 

státní správa a 

samospráva, státní 

symboly, armáda ČR 

• mapy, obecně 

zeměpisné a tematické 

– obsah, grafika, 

vysvětlivky 

 

• Určí a vysvětlí polohu 

svého bydliště nebo pobytu 

vzhledem ke krajině a státu 

• určí světové strany 

v přírodě i podle mapy, 

orientuje se podle nich a 

řídí se podle zásad 

bezpečného pohybu a 

pobytu v přírodě 

• rozlišuje mezi náčrty, 

plány a základními typy 

map; vyhledává 

jednoduché údaje o 

přírodních podmínkách a 

sídlištích lidí na mapách 

naší republiky, Evropy 

a polokoulí 

• rozlišuje hlavní orgány 

státní moci a některé jejich 

zástupce, symboly našeho 

státu a jejich význam 

 

• VV 

• M 

• ČJ 

 

 

LIDÉ KOLEM NÁS 

• Rodina – fyzická a 

duševní práce 

• Soužití lidí – principy 

demokracie, obchod, 

firmy, zájmové spolky 

• Chování lidí – rizikové 

situace, chování a 

předcházení konfliktům 

• Právo a spravedlnost – 

práva a povinnosti žáků 

školy, základní lidská 

práva a práva dítěte 

• Kultura – podoby a 

projevy kultury, kulturní 

instituce, masová kultura 

a subkultura 

 

• vyjádří na základě 

vlastních zkušeností 

základní vztahy mezi 

lidmi, vyvodí a dodržuje 

pravidla pro soužití ve 

škole, mezi chlapci a 

dívkami, v rodině, v obci 

(městě) 

• rozlišuje základní rozdíly 

mezi lidmi, obhájí a 

odůvodní své názory, 

připustí svůj omyl 

a dohodne se na společném 

postupu řešení 

 

 

• ČJ 

• VV 

 

 

LIDÉ A ČAS 

• Orientace v čase – 

dějiny, jako časový sled 

událostí, kalendáře, 

letopočet 

 

• pracuje s časovými údaji a 

využívá zjištěných údajů 

k pochopení vztahů mezi 

ději a mezi jevy 

• M 

• ČJ 

• VV 
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• Současnost a minulost 

v našem životě – 

proměny způsobu života, 

bydlení, předměty denní 

potřeby, státní svátky a 

významné dny 

• Regionální památky – 

péče o památky, lidé a 

obory zkoumající 

minulost 

• Báje mýty, pověsti – 

minulost kraje a předků 

• využívá archivů, knihoven, 

sbírek muzeí a galerií jako 

informačních zdrojů pro 

pochopení minulosti; 

zdůvodní základní význam 

chráněných částí přírody, 

nemovitých i movitých 

kulturních památek 

• rozeznává současné a 

minulé a orientuje se 

v hlavních reáliích 

minulosti a současnosti 

naší vlasti s využitím 

regionálních specifik 

• srovnává a hodnotí na 

vybraných ukázkách 

způsob života a práce 

předků na našem území 

v minulosti a současnosti 

s využitím regionálních 

specifik 

• objasní historické důvody 

pro zařazení státních 

svátků a významných dnů  
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5.ročník 

Učivo Výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

MÍSTO, KDE ŽIJEME 

• Region – zemský povrch 

a jeho tvary, vodstvo, 

půda, rozšíření rostlin a 

živočichů, vliv krajiny 

na život lidí a působení 

lidí na krajinu a životní 

prostředí, orientační 

body, světové strany 

• Regiony ČR – Praha a 

vybrané oblasti ČR, 

surovinné zdroje, 

výroba, služby a obchod 

• Evropa a svět – 

kontinenty, evropské 

státy EU, cestování 

 

 

 

 

• rozlišuje mezi náčrty, 

plány a základními typy 

map; vyhledává 

jednoduché údaje o 

přírodních podmínkách a 

sídlištích lidí na mapách 

naší republiky, Evropy 

a polokoulí 

• vyhledá typické regionální 

zvláštnosti přírody, 

osídlení, hospodářství a 

kultury, jednoduchým 

způsobem posoudí jejich 

význam z hlediska 

přírodního, historického, 

politického, správního 

a vlastnického 

• zprostředkuje ostatním 

zkušenosti, zážitky 

a zajímavosti z vlastních 

cest a porovná způsob 

života a přírodu v naší vlasti 

i v jiných zemích  

 

• VV 

• M 

• ČJ 

 

LIDÉ KOLEM NÁS 

• Soužití lidí – politické 

strany, církve, pomoc 

nemocným, sociálně 

slabým, společný 

„evropský dům“ 

• Právo a spravedlnost – 

protiprávní jednání, 

korupce, právní ochrana 

občanů a majetku 

(včetně nároku na 

reklamaci), soukromého 

vlastnictví, duševních 

hodnot 

• Vlastnictví – soukromé, 

veřejné, osobní, 

společné, hmotný a 

nehmotný majetek, 

rozpočet, příjmy a 

výdaje domácnosti, 

hotovostní a 

bezhotovostní forma 

peněz, způsoby placení, 

 

• rozpozná ve svém okolí 

jednání a chování, která se 

už tolerovat nemohou 

a která porušují základní 

lidská práva nebo 

demokratické principy  

• orientuje se v základních 

formách vlastnictví; 

používá peníze v běžných 

situacích, odhadne 

a zkontroluje cenu nákupu 

a vrácené peníze, na 

příkladu ukáže nemožnost 

realizace všech chtěných 

výdajů, vysvětlí, proč 

spořit, kdy si půjčovat a 

jak vracet dluhy 

• poukáže v nejbližším 

společenském a přírodním 

prostředí na změny a 

některé problémy a navrhne 

možnosti zlepšení životního 

 

• ČJ 

• M 

• VV 
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banky, úspory, půjčky 

• Základní globální 

problémy – sociální 

problémy, problémy 

konzumní společnosti, 

nesnášenlivost mezi 

lidmi, globální problémy 

přírodního prostředí 

prostředí obce (města)zkusí 

vyvodit a objasnit základní 

principy demokracie 

LIDÉ A ČAS 

• Orientace v čase – 

dějiny, jako časový sled 

událostí, kalendáře, 

letopočet 

• Současnost a minulost 

v našem životě – 

proměny způsobu života, 

bydlení, předměty denní 

potřeby, státní svátky a 

významné dny 

• Regionální památky – 

péče o památky, lidé a 

obory zkoumající 

minulost 

• Báje mýty, pověsti – 

minulost kraje a předků 

 

• pracuje s časovými údaji a 

využívá zjištěných údajů 

k pochopení vztahů mezi ději 

a mezi jevy 

• využívá archivů, knihoven, 

sbírek muzeí a galerií jako 

informačních zdrojů pro 

pochopení minulosti; 

zdůvodní základní význam 

chráněných částí přírody, 

nemovitých i movitých 

kulturních památek 

• rozeznává současné a minulé 

a orientuje se v hlavních 

reáliích minulosti 

a současnosti naší vlasti 

s využitím regionálních 

specifik 

• srovnává a hodnotí na 

vybraných ukázkách způsob 

života a práce předků na 

našem území v minulosti a 

současnosti s využitím 

regionálních specifik 

• objasní historické důvody pro 

zařazení státních svátků a 

významných dnů  

 

 

 

• M 

• ČJ 

• VV 
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Vzdělávací oblast:     Umění a kultura 

Vzdělávací obor:       Hudební výchova    

Vyučovací předmět: Hudební výchova  

  

Charakteristika  předmětu  vyučovacího předmětu  
  

Obsahové,časové a organizační vymezení  

  

Hudební výchova zahrnuje vokální, instrumentální, hudebně pohybové, hudebně tvořivé a 

percepční složky, které se vzájemně propojují a doplňují. Žáci získávají základní pěvecké 

návyky a dovednosti, seznamují se s hrou na jednoduché hudební nástroje, reagují na hudbu 

pohybem a poznávají hudbu v různých žánrech a stylech. Hudební výchova rozvíjí celkovou 

dětskou hudebnost, dětské schopnosti, které se projevují sluchovými, rytmickými, pěveckými, 

intonačními, instrumentálními, hudebně pohybovými, hudebně tvořivými a poslechovými 

dovednostmi. Hv je vyučována ve všech ročnících prvního stupně 1 hodinu týdně. K výuce je 

využívána učebna s klavírem, keyboard , CD přehrávač, Orffův instrumentář.  

  

 

Výchovné a vzdělávací strategie  

  

Kompetence k učení:  

Učitel vede žáka  rozvíjení hudebnosti v oblasti hudebního sluchu,hlasu,smyslu pro 

rytmus,hudební paměti ,představivosti a fantazie.Rozvíjíme  reprodukční a částečně produkční 

dovednosti.  

  

Kompetence k řešení problémů:  

Učíme žáky různým   technikám soužící k vyjádření hudebního projevu. Podporujeme 

netradiční  způsoby hudebního řešení.  

  

Kompetence komunikativní     

Učíme žáky vnímat hudbu jako důležitou součást mezilidské komunikace.  

Kompetence sociální a personální:  

Vedeme   k pochopení emocionálního působení  hudby jako prostředek vytváření vztahů mezi 

lidmi. Kriticky hodnotit práci svou i jiných lidí.  
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Kompetence pracovní: Vedeme žáka k osobní 

účasti na v tvůrčím procesu.  

  
  
Začlenění průřezových témat do předmětu  Hv  

  

Osobnostní a sociální výchova    

Žák respektuje hodnoty zvyků a tradic,uplatňuje kreativitu a originalitu a správně se chová  

Multikulturní výchova – kulturní akce, kulturní tradice (region) 

 

Výchova  k myšlení v evropských a globálních souvislostech  

Evropa a svět nás zajímá  

Objevujeme Evropu a svět   

Mediální výchova    

Žák využívá vlastních schopností v týmové práci při nácviku vystoupení. Využívá forem a 

metod práce založených na práci jednotlivce,dvojice, malých týmů celé i třídy. Prezentuje své 

umělecké dovednosti před kolektivem.  

  

Vzdělávací oblast: Hudební výchova   
 

1.ročník  

Učivo Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Pěvecký projev 

(dýchání, výslovnost)  

Hudební rytmus, 

intonace 

 Kvalita tónů (délka, 

výška), vztahy mezi 

tóny 

Hra na hudební nástroje 

Interpretace hudby 

 

Taktování, pohybový 

doprovod 

Pohybové vyjádření 

hudby 

• Ovládá slova písní, zpívá na 

základě svých dispozic 

intonačně čistě a rytmicky 

• Pozná zvuky vysoké a hluboké, 

ostré a jemné, příjemné a 

nepříjemné 

• Rozlišuje kvalitu tónů 

• Využívá jednoduché hudební 

nástroje k doprovodné hře 

 

• Reaguje pohybem na znějící 

hudbu  

• ČJ-rozvíjení 

mluveného 

projevu 

• TV-správné 

dýchání, postoj, 

zapojení pohybu 

v rytmu. 

• Prv-lidové 

tradice  

 

 

• Tv – pohyb, 

tanec 

 

Mluvní projev, 

rytmizace, melodizace a 

stylizace, hudební 

improvizace. 

 

• Rytmizuje a melodizuje 

jednoduché texty, improvizuje 

v rámci jednoduchých 

hudebních forem  

ČJ-rozvíjení 

mluveného 

projevu. 

• Prv – lidové 

tradice. 
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2.ročník  

Učivo Očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy 

Pěvecký a mluvní projev 

 

Hudební rytmus, 

dvojhlas, vokální 

improvizace, hra na 

hudební nástroje, 

hudební improvizace 

 

 

 

Hra na hudební nástroje 

 

 

Pohybové vyjádření 

hudby, orientace v 

prostoru 

 

 

• Zpívá na základě svých 

dispozic intonačně čistě a 

rytmicky přesně v 

jednohlase 

• Rytmizuje a melodizuje 

jednoduché texty, 

improvizuje v rámci 

nejjednodušších hudebních 

forem 

• Využívá jednoduché 

hudební nástroje 

k doprovodné hře 

• Reaguje pohybem na znějící 

hudbu, vyjadřuje tempo, 

dynamiku, směr melodie  

• ČJ- rozvíjení 

mluveného 

projevu, 

umělecká díla a 

jejich autoři. 

• Tv – správný 

postoj, dýchání, 

pohybové 

vyjádření hudby 

• Vv – při poslechu 

zachycení hudby 

malbou. 

• Prv-lidové tradice 

 

Záznam vokální hudby a 

instrumentální melodie, 

hudební výrazové 

prostředky a hudební 

prvky s výrazným 

sémantickým nábojem 

 

• Rozezná v notovém zápisu 

pomlku čtvrťovou, notovou 

osnovu, umí správně napsat 

houslový klíč a notu 

 

• ČJ- grafický zápis 

 

 3.ročník 

 Učivo Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

Pěvecký a mluvní 

projev, intonace a 

vokální improvizace 

Záznam vokální hudby 

 

 

 

 

Hra na hudební nástroje 

 

 

Hudební styly a žánry 

Hudební výrazové 

prostředky 

• Zpívá na základě svých 

dispozic intonačně čistě a 

rytmicky přesně   

• Rozumí pojmům autor textu, 

autor hudby, určí charakter 

písně (rychlá, taneční, 

pochodová, pomalá). 

• Využívá jednoduché 

hudební nástroje 

k doprovodné hře 

• Reaguje pohybem na znějící 

hudbu, pohybem vyjadřuje 

metrum, tempo, dynamiku a 

směr melodie   

• ČJ – rozvoj 

mluveného 

projevu, 

umělecká díla a 

jejich autoři. 

• TV-správný 

postoj, dýchání, 

pohybové 

vyjádření hudby  

 

• Tv – spojení 

pohybu a hudby, 

taneční prvky 

Záznam vokální hudby a 

instrumentální melodie 

Hudební rytmus  

• Rozlišuje jednotlivé kvality 

tónů, rozpozná výrazné 

tempové a dynamické 
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Taktování 

Pohybové vyjádření 

hudby 

Interpretace hudby 

změny v proudu hudby 

(Orientuje se v notovém 

zápise, určí noty ve stupnici 

C-dur a umí je správně 

zapsat do notové osnovy, 

určí noty a pomlky podle 

délky  

• Rozpozná v proudu znějící 

hudby některé hudební 

nástroje, odliší hudbu 

vokální, instrumentální a 

vokálně-instrumentální 

• ČJ – grafický 

zápis not 

 

  

4. ročník 

  Učivo Očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy 

• pěvecké dovednosti, 

hlasová 

            hygiena, rozšiřování 

hlasového 

            rozsahu 

• hudební rytmus 

• dvojhlas a vícehlas 

• zpívá intonačně a 

rytmicky přesně na 

základě svých dispozic 

• v jednohlase či dvojhlase 

• v durových i mollových 

tóninách 

• znázorní rytmus pohybem 

• Tv – vyjádření 

hudby pohybem  

• Vl – orientace na 

mapě ČR 

 

• hra na hudební 

nástroje 

• záznam vokální 

hudby – 

            orientace v notovém 

(grafickém) 

            záznamu jednoduché 

melodie, 

její reprodukce 

• orientuje se v zápisu 

jednoduché písně či 

skladby a podle svých 

individuálních schopností 

a dovedností ji realizuje 

• dokáže píseň taktovat  

• využívá jednoduché 

hudební nástroje k 

doprovodné hře  

• pozná podle obrázku 

hudební nástroje 

• Vv – využití 

fotografií  

 

• rytmizace, melodizace 

a 

• stylizace, hudební 

improvizace, 

• hudební doprovod, 

hudební hry, 

• písňová forma 

• vyjádří píseň pohybem  

• v textu vyhledá a vysvětlí 

slovo repetice  

• vytváří jednoduchou dohru 

na hudební nástroje 

• Tv – polkový, 

valčíkový krok  

 

• hudba vokální, 

instrumentální, 

vokálně 

instrumentální, lidský 

hlas a hudební nástroj 

• hudební styly a žánry 

• hudební formu 

• využije hudební nástroje k 

předehře a dohře  

• rozšiřuje svůj hlasový 

rozsah  

• zpívá intonačně čistě, 

vokální činnosti 

• rozpozná hudební formu 

jednoduché písně či 

skladby 

• Vv – ilustrace 

hudebních děl  

• ČJ – lidové tradice 
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5. ročník 

Učivo Očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy 

• pěvecké dovednosti, 

hlasová 

            hygiena, rozšiřování  

hlasového rozsahu 

• hudební rytmus 

• dvojhlas a vícehlas 

• rozšiřuje svůj hlasový 

rozsah  

• provádí správné dýchání  

• zpívá intonačně čistě, 

vokální činnosti  

• reaguje pohybem na hudbu 

• ČJ – rozvíjení 

mluveného projevu 

• hudební nástroje 

• hra na hudební 

nástroje 

• taktování, pohybový 

doprovod 

      znějící hudby, reakce 

na změny v    

      hudbě 

• reprodukce pohybů, 

pohybová pamět´ 

• rozpozná některé hudební 

nástroje 

• využívá hudební nástroje, 

popř. i složitější 

hudební nástroje k 

doprovodné hře  

• pohybem vyjádří tempo 

písně  

• zazpívá dvojhlas  

• na základě individuálních 

schopností a dovedností 

vytváří pohybové 

improvizace 

• ČJ – lidové tradice 

• Vl – oblasti ČR 

• kvality tónů 

• vztahy mezi tóny 

• hudební výrazové 

prostředky 

a hudební prvky 

• interpretace hudby 

• rozpozná v proudu znějící 

hudby 

některé z užitých 

hudebních výrazových 

prostředků 

• upozorní na 

metrorytmické, tempové, 

      dynamické změny 

• Vv – ilustrace 

hudebních děl 

• záznam vokální 

hudby – 

            orientace v notovém 

(grafickém) 

            záznamu jednoduché 

melodie, 

její reprodukce 

• realizuje podle svých 

individuálních schopností 

a dovedností (zpěvem, 

hrou, tancem, 

doprovodnou hrou) 

jednoduchou 

melodii či píseň zapsanou 

pomocí not 

• Tv – aerobic 

• Tv – vyjádření 

písně pantomimou 
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Vzdělávací oblast:          Umění a kultura 

 

Vzdělávací obor:            Výtvarná výchova 

 

Vyučovací předmět:       Výtvarná výchova 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 
 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Výtvarné činnosti jsou postaveny na tvůrčích činnostech – tvorbě, vnímání a  interpretaci jako 

vizuálně obrazném vyjádření. Všechny činnosti vedou žáka k uvědomování si a uplatňování 

vlastních zkušeností při vlastní tvorbě, k výběru a uplatnění vhodných prostředků pro vyjádření 

činnosti. Poznávají zákonitosti tvorby, seznamují se s vybranými díly a učí se je vzhledem ke 

svým zkušenostem chápat. Výtvarná výchova je především postavena na tvůrčích činnostech – 

tvorbě, vnímání a interpretaci.Tyto činnosti umožňují rozvíjet vlastní vnímání, cítění,myšlení, 

představivost i fantazii. 

Tomuto předmětu je věnována v 1., 2. a 5. ročníku 1 vyučovací hodina týdně, ve 3. a 4. ročníku 

2 vyučovací hodiny. Ve všech směrech jsou žáci vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a 

hygieny práce. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení 

Učitel -      vede žáky k osvojování pracovních návyků 

- předkládá  dostatečné množství pomůcek k pochopení pracovních postupů 

 

- vede žáky k poznávání materiálů  a jejich použití 

Kompetence k řešení problémů 

Učitel -      motivuje žáka k samostatné tvořivé činnosti 

- zadává úkoly k posílení schopnosti využívat vlastních zkušeností 

 

Kompetence komunikativní 

Učitel -   vede žáky ke komunikaci při práci s různými materiály 

- umožňuje žákům vlastní prezentaci 

 

Kompetence sociální a personální 

Učitel -     zařazuje práci v týmu, klade důraz na dodržování a vytváření pravidel práce v týmu 

- rozděluje role v pracovním týmu, sleduje jejich uvědomování si a prožívání 

 

- klade důraz na potřebu ohleduplnosti a tolerance 

 

Kompetence občanské 

Učitel -     respektuje individuální zvláštnosti žáků 

- umožňuje žákům tvořivý přístup k zadané práci 

 

- aktivně zapojuje žáky do kulturních akcí, jejich organizování a účasti v soutěžích 

 

 

 

 



Základní škola T.G. Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 

96 

 

 

Kompetence pracovní 

 

Učitel -     vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci, k odpovědnosti za kvalitu své práce  

 

- vede žáky k chápání tvořivé činnosti jako příležitost k seberealizaci 

 

- vede žáky k uvědomělému, bezpečnému a správnému používání nástrojů, materiálů 

a dalších pracovních potřeb 

 

 

Průřezová témata 

Osobnostní a sociální výchova 

Osobnostní rozvoj 

Rozvoj schopností poznávání - vnímání okolního světa, barev a pojmenování tvarů 

Sebepoznání a sebepojetí - výtvarné sebevyjadřování, rozvoj vlastního vkusu 

Psychohygiena - hra s barvou, uvolnění, relaxace - abstraktní práce 

Kreativita - nebát se vyjádřit své nápady, realizovat je a dotvářet 

 

Sociální rozvoj 

Poznávání lidí - vzájemné poznávání se při práci ve skupině 

Mezilidské vztahy - respektování práce druhých a vzájemná pomoc 

Komunikace - řeč barev a tvarů, jak je vnímáme, rozbor uměleckých děl 

Morální rozvoj  

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti  - učí se řešit problematiku technického rázu 

Hodnoty, postoje, praktická etika - hodnocení vlastní i cizí práce 

 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Evropa a svět nás zajímá - život dětí v cizích zemích, výtvarné ztvárnění zážitků z prázdnin 

Objevujeme Evropu a svět - životní styl  Evropanů, jejich zvyky a tradice 

 

Multikulturní výchova 

Lidské vztahy - vztahy v rodině, v kolektivu třídy - využití v tematické práci 

Etnický původ - poznávání kultury  různých  etnických skupin 

 

Environmentální výchova 

Ekosystémy - vyjádření proměny ekosystému v různých ročních obdobích, využití přírodních  

                        materiálů, ochrana přírody 

Základní podmínky života - voda, vzduch, země - výtvarné vyjádření, péče o rostliny 

Lidské aktivity a  problémy životního prostředí - průmysl a životní prostředí - modely, 

stavebnice 

                                                                                

Vztah člověka k prostředí - naše obec, její historické památky, architektura - tematické využití 

 

Mediální výchova 

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - význam reklamy, kritický přístup k ní, pokus                                            

o vlastní tvorbu – plakáty 
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Vzdělávací obsah: Výtvarná výchova 
 

1.ročník 

Učivo 

 

Očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy 

 

 

-kontrast, podobnost, 

prostor, linie, tvary, kresba 

různým materiálem 

 

- tvořivost, fantazie 

smyslové vnímání a zrakové 

vnímání, sledování 

zajímavých objektů, 

 

- vlastní zážitky ,tematické 

práce, umělecká výtvarná 

tvorba 

 

- ilustrace v knížkách 

-manipulace – hra s linií, 

rozvíjení práce s barvou, 

pozorování 

 

-smyslové vnímání – 

podněty sluchové, hmatové 

 

-vyjadřování objemu - 

modelování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- žák se seznamuje se 

základními návyky a 

postupy při práci s barvami 

- učí se organizovat práci 

- rozpoznává a pojmenovává 

prvky vizuálně obrazného 

vyjádření (linie, tvary, 

objemy, barvy, objekty), 

porovnává je a třídí na 

základě odlišností 

vycházejících z jeho 

zkušeností, zážitků a 

představ 

- osvojuje si základy 

bezpečnosti práce 

 

- pomocí barev, vjemů a 

postojů vyjadřuje vlastní 

prožitky 

- učí se pozorovat přírodu a 

své okolí 

- poznává a zobrazuje tvary 

s funkci věcí 

- pojmenovává prvky 

vizuálně obrazného 

vyjádření (světlostní 

poměry, barevné kontrasty, 

proporční vztahy) 

- seznamuje se s pojmem 

barvy základní 

- zkouší míchat 

 

 

- poznává vlastnosti barev 

- objevuje možnosti hry linií 

s barvou 

- prakticky rozlišuje pojem 

kresba a malba 

- zjišťuje vlastnosti 

plastických materiálů při 

modelování 

- rozvíjí cit pro prostor 

 

- zobrazuje tvary a funkce 

- aktivně pracuje s ilustrací, 

- rozvíjení a 

uplatnění vlastního 

vnímání, cítění, 

myšlení 
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 pozná obrázky dětských 

autorů 

- zná a rozlišuje pojmy – 

hračka, loutka, školní 

potřeba 

 

 

2.ročník 

Učivo 

 

Očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy 

 

 

-linie, tvary, objekty – 

vlastnosti 

-kresba různým materiálem – 

vnímání barev 

 

-světlo a barevnost – 

kontrasty 

 

-vyjádření pocitů a osobních 

zkušeností 

 

-manipulace s objekty 

 

-využití přírodnin a jejich 

kombinace 

 

-rozvíjení estetického 

vnímání a cítění 

 

-zrakové vnímání – 

fantastické vjemy a představy 

 

-práce s ilustrací, hračka, 

objekty, prostor, barva, linie 

 

-komunikace se spolužáky a 

rodinnými příslušníky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- zopakuje si všechny 

znalosti o barvách a 

vlastnostech materiálů 

- znovu si připomene 

zásady bezpečnosti a 

hygieny při práci 

v hodinách výtvarné 

výchovy 

 

- ztvárňuje vlastní prožitky 

a představy 

- rozvíjí své pozorovací 

schopnosti 

- pokouší se o výtvarné 

vyprávění děje pohádek a 

příběhů 

- rozlišuje tvary a funkce 

předmětů 

 

- projevuje své vlastní 

zkušenosti – linie, tvary, 

objemy, barvy, objekty a 

jejich kombinace 

- zná a rozumí barvy 

základní, teplé a studené, 

řídké, husté, světlé, tmavé 

- zvládá přiměřené ředění a 

míchání barev 

- využívá přítlak, odlehčení 

šrafování 

- rozvíjí svůj cit pro barvu, 

proporce a prostor 

- dokáže si sám vybrat 

jednoduchý výtvarný 

nástroj podle své potřeby, 

tj. dřívko, špejle, štětec 

 

- aktivně pracuje 

s ilustracemi 

- porovnává ilustrace a 

popisuje obrázky 

- rozumí pojmům hračka, 

- rozvíjení a 

uplatnění vlastního 

vnímání, cítění, 

myšlení 
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loutka, maňásek 

- rozvíjí svůj smysl pro 

krásu a vkus umění, 

kultuře bydlení a odívání 

 

3.ročník 

Učivo 

 

Očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy 

 

 

-smyslové vnímání, 

modelování 

vlastnosti materiálu 

 

-uspořádání do objektů a 

celků 

tvary a objekty 

 

-uspořádání do celku, velikost 

kombinace hra s barvou 

kresba různým materiálem 

 

-vnímání všemi smysly 

využívání fantazie 

pozorování přírody, lidská 

činnost, vztah postavy a 

prostředí 

 

 

 

 

 

 

-tvary- pozorování předmětů, 

přírodní útvary 

 

-barvy – základní, světlé, 

tmavé výtvarné 

 

-kresba různým 

materiálem,ilustrace textu, 

volná malba 

 

-komunikace se skupinami – 

vrstevníci, kamarádi 

 

-porovnávání vlastní tvorby, 

 

- žák dokáže výtvarně 

ztvárnit své prožitky 

- pozná základní barvy a 

dokáže je použít 

- umí výtvarně ztvárnit 

hlavu pohádkové bytosti, 

seznamuje se 

s proporcemi lidské 

postavy 

- vyhledá a roztřídí 

přírodniny, výtvarně je 

dotváří na základě 

představ 

- rozpozná lidské výtvory, 

pozoruje a porovnává 

jejich tvar 

- vyjadřuje rozdíly při 

vnímání události různými 

smysly a pro jejich 

vizuálně obrazné 

vyjádření volí vhodné 

prostředky 

 

- poznává vlastnosti barev 

a jejich výrazové 

možnosti 

- pozná různé druhy linie 

- rozvíjí svůj smysl pro 

výtvarný rytmus 

- poznává základní 

vlastnosti plastických 

materiálů, objem vytváří 

modelováním 

 

- seznamuje se s funkcí 

ilustrace a jejich 

výrazových prostředků ( 

Pilař, Trnka, Čapek ) 

 

- rozvíjení a 

uplatnění vlastního 

vnímání, cítění, 

myšlení 
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vysvětlování výsledků 

 

 

 

- poznává výtvarnou 

hodnotu hračky, loutky 

- seznamuje se s různými 

druhy výtvarného umění ( 

malířství, grafika, 

sochařství ) 

 

 

 

 

Vzdělávací obsah: Výtvarná výchova 
4.ročník 

Učivo 

 

Očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy 

Rozvoj smyslové citlivosti 

Prvky vizuálně obrazného 

vyjádření – projekt, koncept, 

průzkum, plošné vyjádření, 

materiál, struktura 

Linie, tvary, objem, světlo a 

barva 

Textury – kontrast, rytmus 

Smyslové účinky vizuálně 

obrazných vyjádření – film, 

tiskoviny, televize 

Koláž, muchláž, reliéf 

Poznání děl známých umělců 

formou výtvarné animace 

Malba, kresba – klid x pohyb, 

světlo, stín 

  

Žák pracuje dobře ve skupině, 

aktivně zasahuje do projektu. 

Snaží se o interpretaci vlastního 

pojetí. 

Při vlastních tvůrčích činnostech 

pojmenovává prvky vizuálně 

obrazného vyjádření. 

Prohlubuje sebepoznání a 

smyslové cítění 

Umí slovně reagovat na text, 

obraz, hudbu a tanec.  

Domýšlí, dotváří, rozvíjí 

myšlenky 

 

 

PT -OSV –Osobnostní 

rozvoj: 

Rozvoj schopností poznání, 

Kreativita 

Sociální rozvoj: 

Komunikace, Kooperace a 

kompetice 

EV – estetično kolem nás 

MDV – Mediální výchova 

EV – uvědomování si 

odlišností v přírodě 

MV - ČJ, VL, PŘ 

 

Uplatňování subjektivity 

Prostředky pro vyjádření 

emocí, pocitů, nálad, fantazie 

Pojmy – hračka, loutka, 

maňásek – jejich výtvarná 

hodnota 

Ilustrace textů 

Rozvoj prostorového vidění 

 

Žák nalézá vhodné prostředky pro 

vizuálně obrazná vyjádření 

vzniklá na základě vztahu 

zrakového vnímání k vnímání 

dalšími smysly, uplatňuje je 

v ploše, objemové i prostorové 

práci. 

 

PT – OSV – osobnostní a 

sociální rozvoj, rozvoj 

pozornosti vůči 

odlišnostem a hledání 

výhod 

 

MV – ČJ, VL, M 

Ověřování komunikačních 

účinků 

Proměny komunikačního 

obsahu 

Funkce odívání a míra 

estetiky bydlení 

Základní přehled arch. slohů 

Návštěva galerií, muzeí, 

ateliérů 

Umět rozpoznat kýč x 

esteticky hodnotné dílo 

 

 

Porovnává různé interpretace 

vizuálně obrazného vyjádření a 

přistupuje k nim jako ke zdroji 

inspirace 

Nalézá a do komunikace 

v sociálních vztazích zapojuje 

obsah vizuálně obrazných 

vyjádření, která samostatně 

vytvořil, vybral či upravil. 

 

PT – OSV – Sociální 

rozvoj 

Komunikace 

Osobnostní rozvoj : 

Psychohygiena 

MUV – Kulturní diference 

EMV – Evropa a svět nás 

zajímá 

MV - ČJ, VL 

 

 

 



Základní škola T.G. Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 

101 

 

 

 

5.ročník 

Učivo 

 

Očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy 

Rozvoj smyslové citlivosti 

Linie, tvar, plocha 

Negativ x pozitiv 

Barevný kontrast 

Stylizace, zjednodušení 

 

 

 

Reflexe a vztahy zrakového 

vnímání k vnímání ostatními 

smysly 

(plocha, odstíny barev, pohyb, 

vzduch, voda) 

 

Žák při vlastních tvůrčích 

činnostech pojmenovává prvky 

vizuálně obrazného vyjádření 

(barevné kontrasty, proporce, 

zjednodušení, stylizace) 

 

 

Nalézá vhodné prostředky pro 

vizuálně obrazná vyjádření 

vzniklá na základě vztahu 

zrakového vnímání k vnímání 

dalšími smysly. 

Vnímá nepevné tvary kolem 

sebe. 

(plocha, objem, prostorová 

tvorba) 

 

PT: OSV- rozvoj 

sociálních dovedností pro 

kooperaci a odpovědnost 

EV- vnímání jedinečnosti 

struktur v přírodě 

MPV: PČ, M, ČJ, PŘ 

 

PT: EV- hledání inspirace 

v základních 

podmínkách života (voda, 

ovzduší, půda) 

MPV: PŘ, ČJ, VL 

Ověřování komunikačních 

účinků 

Komunikační obsah vizuálně 

obrazných vyjádření. 

Užité umění v nejbližším 

okolí, historické slohy, 

umělci. 

Poznávání, pojmenovávání a 

reprodukce nejvýznamnějších 

představitelů. 

Malba, kresba v plenéru 

(skupinové práce) 

 

 

Žák porovnává různé 

interpretace vizuálně obrazného 

vyjádření a přistupuje k nim jako 

ke zdroji inspirace. 

Vybavuje si nejvýznamnější 

představitele moderního umění a 

designu. 

Využití prostoru a formátu 

výkresu, 

Přirozené vnímání perspektivy. 

 

PT: OSV- rozvoj 

dovedností pro řešení a 

studium estetična 

MUV- smysl záchrany a 

uchování 

historického a kulturního 

dědictví 

MEV- snaha využívat 

potenciál médií jako 

zdroj informací 

MPV: ČJ, PŘ, VL, PČ, 

HV, AJ 

PT: VDO- vést k respektu 

kultury a současně i 

jejich odlišností 

EV- ochrana kulturních 

památek  

 

Uplatnění subjektivity 

Prostředky pro vyjádření 

emocí, pocitů, nálad, fantazie. 

Rytmus v hudbě, v přírodě, 

v životě člověka. 

Dekor, nefigurální umění. 

Figurální postava – přirozené 

vnímání proporcí, stavba těla. 

 

Žák vnímá rytmy kolem sebe, 

uvědomuje si jejich význam pro 

člověka, život obecně. 

 

 

Uvědomuje si sebe sama jako 

živého, vnímajícího člověka. 

Vnímá proporce lidského těla, 

vztahy mezi jednotlivými částmi, 

proporce jiných věcí. 

 

 

PT: MEV- uvědomování si 

možnosti vyjádření 

vlastních postojů a 

odpovědnosti za způsob 

jeho 

formulování 

MPV: ČJ, PČ 
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Vzdělávací oblast:            Člověk a svět práce 

 

Vzdělávací obor:              Pracovní činnosti 

 

Vyučovací předmět:        Pracovní činnosti 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 

 
Obsahové, časové a organizační vymezení 

 Člověk a svět práce obsahuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky 

k získání základních dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytvoření životní 

a profesní orientace žáků. Cíleně se zaměřuje a ovlivňuje rozvíjení komunikačních, motorických 

a tvořivých schopností. Vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci i k práci v týmu. Žáci se 

seznamují s různými materiály i pracovními technologiemi. 

Tomuto předmětu je věnována ve všech ročnících 1 vyučovací hodina týdně. 

Ve všech směrech jsou žáci vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny práce. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení 

Učitel -   vede žáky k osvojování pracovních návyků 

- předkládá  dostatečné množství pomůcek k pochopení pracovních postupů 

- vede žáky k chápání práce a pracovní činnosti 

 

- vede žáky k poznávání materiálů, surovin a jejich použití 

 

 

Kompetence k řešení problémů 

Učitel -    motivuje žáka k samostatné tvořivé činnosti 

- vede žáka k uvědomování si praktické potřeby řešení problému 

-  

- zadává úkoly k posílení schopnosti využívat vlastních zkušeností 

 

 

Kompetence komunikativní 

Učitel -   vede žáky ke komunikaci při práci s různými materiály 

- umožňuje žákům vlastní prezentaci 

 

Kompetence sociální a personální 

Učitel -   zařazuje práci v týmu, klade důraz na dodržování a vytváření pravidel práce v týmu 

- rozděluje role v pracovním týmu, sleduje jejich uvědomování si a prožívání 

 

- klade důraz na potřebu ohleduplnosti a tolerance 

 

Kompetence občanské 

Učitel -    respektuje individuální zvláštnosti žáků 

- umožňuje žákům tvořivý přístup k zadané práci 

- aktivně zapojuje žáky do kulturních akcí, jejich organizování a účasti v soutěžích 
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Kompetence pracovní 

 

Učitel -   vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci, k odpovědnosti za kvalitu své práce i práce 

týmové 

- vede žáky k chápání tvořivé činnosti jako příležitost k seberealizaci 

 

- vede žáky k uvědomělému, bezpečnému a správnému používání nástrojů, materiálů 

a dalších pracovních potřeb 

 

Průřezová témata 

Osobnostní a sociální výchova    Rozvoj schopností poznávání 

                                                      Kreativita 

                                                      Mezilidské vztahy 

                                                      Kooperace a kompetice 

                                                      Komunikace 

                                                      Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 

Environmentální výchova                 Ekosystémy 

                                                          Základní podmínky života 

                                                          Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

                                                          Vztah člověka k prostředí 
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 Vzdělávací obsah: Pracovní činnosti 
 

1.ročník 

Učivo 

 

Očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy 

 

-vlastnosti materiálu 

(přírodní, hmoty, papír, 

karton, textil…) 

 

 

 

-pracovní pomůcky 

(funkce, využití) 

 

 

 

 

 

-jednoduché pracovní 

postupy 

-organizace práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-pěstování pokojových 

rostlin 

 

 

-pěstování rostlin ze semen v 

místnosti 

 

-pravidla správného 

stolování 

Práce s drobným materiálem 

-v praxi využívá znalosti 

vlastnosti  materiálů 

-osvojuje si základní návyky při 

práci s drobným materiálem 

-seznamuje se a dodržuje 

hygienické bezpečnostní návyky 

při tvorbě 

-zvládá základní činnosti tj. 

skládání, stříhání, vytrhávání, 

slepování, navlékání přírodnin, 

válení, hnětení, ohýbání a 

stlačování 

 

Konstrukční činnost 

-zvládá elementární dovednosti 

a činnosti při práci se 

stavebnicemi 

-provádí při práci se 

stavebnicemi jednoduchou 

montáž a demontáž 

-pracuje podle obrazového 

návodu, ale i podle vlastní 

fantazie 

-osvojuje si základní pracovní 

dovednosti a návyky při 

organizování práce 

 

 

Pěstitelské práce 

-provádí pozorování přírody, 

zaznamená a zhodnotí výsledky 

pozorování 

-pečuje o nenáročné rostliny ve 

třídě ( zalévá, otírá listy, kypří 

půdu ) 

-seznamuje se s pojmem klíčení 

a v praxi si jej vyzkouší 

 

Příprava pokrmů 

-zvládá zásady slušného 

stolování, jí příborem 

Zásady BOZP 

 

- rozvíjení a 

uplatnění 

vlastního vnímání, 

cítění, myšlení 

- využití prvouky 

při realizaci 

praktických 

činností 
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2.ročník 

Učivo 

 

Očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy 

 

 

-vlastnosti materiálu 

 

 

 

 

-práce s návodem, předlohou 

-pracovní pomůcky a nástroje 

 

-lidové zvyky, tradice, 

řemesla 

-jednoduché pracovní 

postupy a operace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-stavebnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

-pěstování pokojových rostlin 

 

 

 

 

 

-pěstování rostlin ze semen v 

místnosti 

 

 

Práce s drobným materiálem 

-zná již vlastnosti různých 

materiálů, své znalosti využívá 

v  

-dodržuje správné návyky 

organizace, hygieny a 

bezpečnosti práce 

-pracuje podle slovního návodu 

a předlohy 

-využívá při tvořivých 

činnostech prvky lidových 

tradic 

-zvládá základní činnosti práce 

s materiálem, tj skládání, 

ohýbání, stříhání, trhání, 

nalepování, slepování, 

modelování, hnětení, válení 

-navlékání a odměřování 

návleku, uzlík, sešívání pomocí 

stehu obnitkovacího, rozlišuje 

rub a líc 

-zvládá přišití dvoudírkového 

knoflíku 

 

Konstrukční činnost 

-montuje a demontuje 

jednotlivé díly 

-dodržuje zásady hygieny a 

bezpečnosti práce, upevňuje si 

správné pracovní návyky a 

dovednosti 

 

Pěstitelské práce 

-provádí pozorování přírody 

během všech ročních období 

-pečuje o nenáročné rostliny 

-ošetřuje a pěstuje podle daných 

zásad pokojové i jiné rostliny 

-zalévá, otírá listy, kypří, rosí 

-v praxi vyzkouší pěstování 

jednoduchých rostlin – hrách, 

fazole 

-provádí exkurze na školním 

pozemku v různých ročních 

obdobích 

 

- rozvíjení a 

uplatnění 

vlastního vnímání, 

cítění, myšlení 

- využití prvouky 

při realizaci 

praktických 

činností 
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-výběr, nákup a skladování 

potravin 

-jednoduchá úprava stolu 

 

 

Příprava pokrmů 

-chová se vhodně při stolování 

-seznamuje se způsoby 

uchovávání potravin,připraví 

jednoduchou úpravu stolu pro 

všední i sváteční stolování 

-zvládá sebeobsluhu  

Zásady BOZP 

 

 

3.ročník 

Učivo 

 

Očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy 

 

 

-jednoduché pracovní 

postupy 

 

 

 

 

 

 

-práce s návodem, předlohou, 

jednoduchým náčrtem 

-stavebnice 

 

 

 

 

 

 

 

-základní podmínky pro 

pěstování rostlin 

 

 

 

 

 

 

 

-technika v kuchyni (historie, 

význam) 

Práce s drobným materiálem 

-vytváří jednoduchými 

pracovními postupy různé 

výrobky z daného materiálu 

-udržuje pořádek na pracovním 

místě 

Konstrukční činnost 

-pracuje podle návodu, 

předlohy, jednoduchého náčrtu 

-provádí jednoduchou montáž a 

demontáž stavebnice Lego, 

Seva 

-dodržuje zásady hygieny a 

bezpečnosti práce, poskytne 

první pomoc při úrazu 

Pěstitelské práce 

-provádí jednoduché pěstitelské 

činnosti 

-pečuje o nenáročné rostliny 

-seznamuje se se správnými 

pomůcky, nástroji a náčiním 

-seznamuje se základními 

podmínkami života rostlin 

-seznamuje se s úlohou 

techniky v životě člověka  

 

Příprava pokrmů 

-dodržuje pravidla správného 

stolování a společenského 

chování 

-seznamuje se se základním 

vybavením kuchyně, pojmenuje 

pomůcky a nástroje 

-připraví jednoduchý studený 

pokrm podle slovního návodu 

-udržuje pořádek ploch 

- rozvíjení a 

uplatnění 

vlastního vnímání, 

cítění, myšlení 

- využití prvouky 

při realizaci 

praktických 

činností 
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4. ročník 

Učivo 

 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

 

Práce s drobným materiálem 

- Využití vlastností papíru, 

kartonu a přírodnin k 

vytvoření různých výrobků 

dle vlastní představivosti 

- Provádění jednoduchých 

pracovních operací a 

postupů, organizace práce 

 

- Popis  vlastnosti základních 

materiálů, které jsou pro 

práci s pracovními 

pomůckami a náčiním 

důležité  

- Popis účelu běžně 

používaných pomůcek a 

nástrojů  

 

- Udržování přehledného a 

uspořádaného pracovního 

prostoru, zásad hygieny a 

bezpečnosti 

- Postup v případě úrazu 

Žák 

- Vytváří 

přiměřenými 

pracovními 

operacemi a 

postupy na základě 

své představivosti 

různé výrobky z 

daného materiálu 

 

 

 

- Volí vhodné 

pracovní pomůcky, 

nástroje a náčiní 

vzhledem 

k použitému 

materiálu 

 

 

 

 

- Udržuje pořádek na 

pracovním místě a 

dodržuje zásady 

hygieny a 

bezpečnosti práce 

- Poskytne první 

pomoc při úrazu 

 

- Výtvarná výchova 

- Přírodověda  

 

 

 

 

 

- Výtvarná výchova 

 

 

 

 

 

 

 

Příprava pokrmů 

- Základním vybavení 

kuchyně, popis a účel  

- Historie a význam techniky 

v kuchyni  

 

- Výběr, nákup a skladování 

potravin 

- Dodržení postupu práce dle 

receptu 

- Časové rozvržení práce 

- Představení a zhodnocení 

připraveného pokrmu 

 

- Pravidla správného 

stolování a společenského 

chování včetně upozornění 

Žák  

- Orientuje se 

v základním 

vybavení kuchyně 

 

 

- Připraví samostatně 

jednoduchý pokrm 

 

 

 

 

 

- Dodržuje pravidla 

správného stolování 

a společenského 

chování 

 

 

 

- Vlastivěda  

 

 

- Výtvarná výchova 

- Český jazyk 

- Přírodověda  

 

 

 

- Výtvarná výchova 
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na nevhodné chování 

- Jednoduchá úprava stolu 

 

- Udržování přehledného a 

uspořádaného pracovního 

prostoru, zásady hygieny a 

bezpečnosti 

- Postup v případě úrazu při 

přípravě pokrmů 

- Modelová situace úrazu a 

jeho ošetření 

 

 

 

- Udržuje pořádek a 

čistotu pracovních 

ploch, dodržuje 

základy hygieny a 

bezpečnosti práce; 

poskytne první 

pomoc i při úrazu v 

kuchyni 

 

 

Pěstitelské práce 

- Vypěstování a péče vybrané 

rostliny podle zadaných 

pokynů 

- Základní podmínky pro 

pěstování rostlin, půda, 

výživa rostlin 

- Naaranžování řezané 

květiny do vhodné nádoby a 

péče o ni 

- Pěstování pokojových 

rostlin i rostlin na zahradě 

(okrasné rostliny, léčivky, 

koření) 

 

 

- Dodržování zásad hygieny a 

bezpečnosti  

- Postup v případě úrazu při 

pěstitelských činnostech 

 

 

Žák 

- ošetřuje a pěstuje 

podle daných zásad 

pokojové i jiné 

rostliny 

 

 

 

 

 

 

 

 

- dodržuje zásady 

hygieny a 

bezpečnosti práce 

- poskytne první 

pomoc při úrazu 

 

- Přírodověda  

- Výtvarná výchova 
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5. ročník  

Učivo 

 

Očekávané výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

 

Práce s drobným materiálem  

- Dokáže z nabídky vybrat prvek 

a techniku uplatňovanou v 

lidové tvorbě a použít ji ve své 

práci 

- Zhotovení jednoduchého 

výrobku vztahujícího se k 

lidové tradici Jihomoravského 

kraje 

- Uvedení příkladů lidových 

řemesel 

 

- Vytváření různých výrobků 

z textilu, papíru, drátu i fólie a 

volení vhodných pomůcek z 

nabídky 

 

- Udržování přehledného a 

uspořádaného pracovního 

prostoru, zásad hygieny a 

bezpečnosti 

- Postup v případě úrazu při 

práci s drobným materiálem 

- V modelové situaci ošetří 

drobné poranění 

 

Žák 

- Využívání při 

tvořivých činnostech 

s různým materiálem 

prvky lidových tradic 

 

 

 

 

 

- Volí vhodné pracovní 

pomůcky, nástroje a 

náčiní vzhledem 

k použitému 

materiálu 

 

 

- Udržuje pořádek na 

pracovním místě a 

dodržuje zásady 

hygieny a 

bezpečnosti práce 

- Poskytne první 

pomoc při úrazu 

 

- Český jazyk 

- Výtvarná 

výchova 

- Vlastivěda 

 

 

 

 

- Výtvarná 

výchova 

 

Konstrukční činnosti  

- Aktivní provádění montáže i 

demontáže podle návodu 

- Použití různých dílů stavebnice 

za výsledkem kompaktního 

objektu, využívá vlastní 

představivost 

- Samostatné časové rozvržení 

práce 

 

- Práce s návodem, předlohou i 

jednoduchým náčrtem 

- Porozumění pojmům, značkám 

a symbolům užívaných v 

návodech 

- Práce se stavebnicemi 

plošnými, prostorovými i 

konstrukčními  

- Sestavování modelů 

Žák 

- provádí při práci se 

stavebnicemi 

jednoduchou montáž 

a demontáž 

 

 

 

 

 

- pracuje podle 

slovního návodu, 

předlohy, 

jednoduchého náčrtu 

 

 

 

 

 

 

 

- Matematika 

- Český jazyk 

- Výtvarná 

výchova 

 

 

 

 

- Matematika 

- Český jazyk 

- Výtvarná 

výchova 
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- Udržení přehledného a 

uspořádaného pracovního 

prostoru  

- Dodržování zásad hygieny a 

bezpečnosti  

- Postup v případě úrazu při 

konstrukčních činnostech 

- V modelové situaci ošetří 

drobné poranění 

-  

- dodržuje zásady 

hygieny a 

bezpečnosti práce 

- poskytne první 

pomoc při úrazu 

 

 

Pěstitelské práce  

- Vypěstování rostliny ze 

semene nebo ze sazenice, 

založení jednoduchého pokusu, 

na základě pozorování se 

provede záznam růstu a vývoje 

rostliny (osivo) 

 

 

- Z výsledků pokusů a 

pozorování vysvětlí  

 

správný postup při pěstování 

rostliny  

 

- má povědomí o rostlinách 

jedovatých, rostlinách 

používaných jako drogy a 

možnostech alergií na rostliny  

 

- Dodržování zásad hygieny a 

bezpečnosti  

- Postup v případě úrazu při 

pěstitelských činnostech 

- V modelové situaci ošetří 

drobné poranění 

Žák 

- provádí jednoduché 

pěstitelské činnosti, 

samostatně vede 

pěstitelské pokusy a 

pozorování 

 

 

 

 

 

 

 

 

- dodržuje zásady 

hygieny a 

bezpečnosti práce, 

poskytne první 

pomoc při úrazu 

 

- Přírodověda  

- Český jazyk 

 

 

 

 

 

- Přírodověda  
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Vzdělávací oblast:        Člověk a zdraví 

 

Vzdělávací obor:          Tělesná výchova 

 

Vyučovací předmět:     Tělesná výchova 

 

Charakteristika  předmětu  vyučovacího předmětu 

 

Obsahové,časové a organizační vymezení 

 

Tělesná výchova svým pojetím napomáhá rozvoji zdravého životního stylu a podporuje tělesnou 

a duševní pohodu. Žáci jsou vedeni ke kladnému vztahu k pohybovým aktivitám a 

sportu.Osvojují si nové pohybové dovednosti, učí se jednat podle pravidel a v duchu fair play. 

V rámci svých individuálních možností jsou žáci postupnými kroky vedeni k rozvoji vlastní 

tělesné a duševní zdatnosti. Velký důraz je kladen na zdravotní tělesnou výchovu, koordinační a 

regenerační cvičení. V 1.-5.ročníku jsou vyučovány 2 hodiny týdně. Výuka probíhá 

v tělocvičně, na hřišti, v bazénu, na kluzišti nebo ve volné přírodě, dle obsahu učiva. 

Zpravidla ve 2. a 3. Ročníku se realizuje výuka, plavání v celkovém rozsahu nejméně 40hodin. 

Dále se žáci mohou účastnit „školy v přírodě“ při zajištění všech bezpečnostních a hygienických 

pravidel dle platných vyhlášek (viz vnitřní směrnice Škola v přírodě). 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení: 

 

Poznávání vlastních pohybových schopností a jejich individuální rozvoj. 

 

Kompetence k řešení problémů: 

 

Přemýšlení o problému při ovládnutí cviku, sportovního prvku a hledání tréninkové cesty 

k  vhodné taktiky v individuálních i kolektivních sportech prožívání souvislostí mezi tělesnou 

kondicí a psychickou pohodou. 

 

Kompetence komunikativní: 

 

Vyslechnutí a přijetí pokynů vedoucího družstva. 

 

Kompetence sociální a personální: 

 

Dodržování pravidel fair play. Prezentace a  podpora olympijského hnutí, rozvoj spolupráce 

uvnitř kolektivu sportovního družstva, rozdělování a přijímání úkolů v rámci sportovního 

družstva. 



Základní škola T.G. Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 

112 

 

Kompetence občanské: 

 

 

Podpora aktivního sportování, vyhledávání možných rizik při pohybových činnostech a hledání 

cest jejich minimalizace. Zpracování a prezentace naměřených výkonů. Objasnění podání 

příkladů potřeby dodržování hygieny při tělesných aktivitách. První   pomoc při úrazech lehčího 

charakter. Emoční i věcné seznámení se škodlivostí požívání drog a jiných škodlivin.  

 

Kompetence pracovní: 

 

Příklady nutnosti dodržování pravidel ve sportu, v celém životě, vyhledávání možných rizik při 

pohybových činnostech a hledání cest jejich minimalizace, zpracovávání a prezentace 

naměřených výkonů. 

 

Začlenění průřezových témat do předmětu TV 

Osobnostní a sociální výchova 

Žák rozvíjí a zlepšuje svoje pohybové schopnosti, dovednosti a možnosti,sebekontrolu při hrách 

a soutěžích,sportovních výkonech. Chápe pohyb jako pozitivní věc pro zdraví. Rozvíjí 

sílu,rychlost,vytrvalost,obratnost,rozumovou bystrost, naučí se respektovat spoluhráče a 

rozhodčího, přijmout neúspěch. 

 

Výchova demokratického občana 

Žák dodržuje demokratické způsoby řešení problémů a konfliktů v TV. 
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Vzdělávací obsah: Tělesná výchova 

 

1.ročník 

Učivo Očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy 

Význam pohybu pro 

zdraví, komunikace v 

Tv 

Hygiena při Tv 

 

Příprava organismu 

 

 

Bezpečnost při 

pohybových 

činnostech 

• reaguje na jednoduché povely a 

signály  

• používá vhodné oblečení a obuv 

na sport 

• respektuje význam přípravy 

organismu před cvičením 

• respektuje zásady fair play 

• dodržuje pokyny pro bezpečnost  

při pohybových činnostech 

 

Zdravotně zaměřené 

činnosti 

Rytmické a kondiční 

formy cvičení 

(průpravná, kondiční, 

rytmická, 

kompenzační a 

relaxační cvičení) 

Pohybové hry 

• snaží se o správné provádění 

cviků  pod vedením učitele 

• předvede jednoduchý taneční 

krok s hudbou 

• spojuje pravidelnou každodenní 

pohybovou činnost se zdravím 

• Hv-poslech 

hudby,vyjádření pohybem 

Základy gymnastiky 

akrobacie 

cvičení s náčiním  

a na nářadí 

• dodržuje zásady hygieny a 

bezpečnosti při pohybových 

činnostech 

• předvede v souladu se svými 

individuálními schopnostmi  

jednoduché pohybové činnosti 

       měření a porovnávání  

 

Základy atletiky 

běhy   

skok do dálky 

z místa 

hod míčkem 

• předvede v souladu 

s individuálními předpoklady 

základní pohybové výkony 

• usiluje o jejich zlepšení 

 

Základy sportovních  

her 

minifotbal 

vybíjená 

minikošíková 

• ovládá a dodržuje základní 

pravidla 

• snaží se spolupracovat s 

ostatními hráči 

• dodržuje pravidla fair play 

 

Turistika a pobyt v 

přírodě 
• respektuje ochranu  životního 

prostředí 

• Prv –Příroda a její změny 

během roku 
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2.ročník 

 

 

 

Učivo Očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy 

Komunikace v Tv 

 

Bezpečnost při 

pohybových 

činnostech 

• správně reaguje na jednoduché 

povely a signály 

• dodržuje pokyny pro bezpečnost  

při pohybových činnostech 

 

Zdravotně zaměřené 

činnosti 

Pohybové hry 

Rytmické a kondiční 

formy cvičení  

• správně provádí cviky pod 

vedením učitele 

• spojuje pravidelnou každodenní 

pohybovou činnost se zdravím 

• Hv-poslech hudby 

s pohybovým vyjádřením 

Základy gymnastiky 

akrobacie  

lavička 

      cvičení s náčiním 

• dodržuje zásady bezpečnosti při 

pohybových činnostech 

• předvede v souladu se svými 

individuálními schopnostmi  

jednoduché pohybové činnosti 

měření a porovnávání 

 

Základy atletiky 

 běhy  

hod míčkem 

Bruslení 

 

• předvede základní pohybové 

výkony 

• usiluje o jejich zlepšení 

 

 

 

 

 

 

• Prv – voda 

• Prv – zdravý životní 

styl 

Základy sportovních  

her 

minifotbal 

vybíjená 

minikošíková 

florbal 

• ovládá a dodržuje základní 

pravidla 

• spolupracuje s ostatními hráči 

• při týmových sportech a 

soutěžích 

• dodržuje pravidla fair play a 

pozná  zjevný přestupek 

• adekvátně na přestupek  reaguje 

 

Turistika a pobyt 

v přírodě  

• respektuje ochranu  životního 

prostředí 

• překonávání  překážek 

• Prv-Životní prostředí 

Plavání • Adaptuje se na vodní prostředí, 

dodržuje hygienu plavání, zvládá 

v souladu s individuálními 

předpoklady základní plavecké 

dovednosti 
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3.ročník 

Učivo Očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy 

 

Organizace při Tv 

Hygiena při Tv 

       

• Význam pohybu pro zdraví 

• uplatňuje hlavní zásady hygieny a 

bezpečnosti 

 

Komunikace v Tv  • reaguje na základní povely a povely 

k osvojované činnosti.  

 

Zdravotně zaměřené 

činnosti 

Rytmické a kondiční 

formy cvičení 

Pohybové hry 

• pod vedením učitele přesně opakuje 

cviky 

• spojuje pravidelnou každodenní 

pohybovou činnost se zdravím 

 

Základy gymnastiky 

akrobacie 

přeskok 

nářadí 

 

• zvládá v souladu s individuálními 

předpoklady jednoduché pohybové 

činnosti, usiluje o jejich zlepšení 

 

Základy atletiky 

běh 

hod 

šplh 

Bruslení 

• zvládá  základní pohybové činnosti 

(týmové i individuální ) v souladu 

s individuálními předpoklady, usiluje o 

jejich zlepšení 

• Prv – voda 

• Prv – zdravý životní styl 

Plavání • zvládá  v souladu s individuálními 

předpoklady vybranou plaveckou 

techniku, prvky sebezáchrany a 

bezpečnosti 

•  

Základy sportovních 

her 

 

 

Zásady jednání a 

chování 

• Týmové pohybové činnosti, soutěže, 

spolupráce 

• Ovládá základní pravidla hraných her 

 

• Spolupracuje při týmových a 

soutěživých činnostech, fair play 

 

 

Zdravotní tělesná výchova 

Učivo Očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy 

Pohybové činnost 

v návaznosti na obsah 

Tv 

Zdravotní oslabení 

• Uplatňuje správné způsoby držení těla 

v různých polohách, zaujímá správné 

základní cvičební polohy 

• Zvládá jednoduchá speciální cvičení  

související s oslabením 
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4.ročník 

 

 

 
 

Učivo Očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy 

Zdroje informací o 

pohybových činnostech 

 

Hygiena při Tv, vhodné 

oblečení a obutí 

• Orientuje se v informačních zdrojích o 

pohybových  aktivitách a sportovních 

akcích 

• Uplatňuje pravidla hygieny a bezpečnosti, 

adekvátně reaguje na úraz spolužáka  

 

Komunikace v Tv 

• Rychle a přesně reaguje na povely  

 

Zdravotně zaměřené 

činnosti 

Rozvoj různých forem 

rychlosti, vytrvalosti, síly, 

pohyblivosti a koordinaci 

pohybu 

Pohybové hry 

• Podílí se na realizaci pravidelného 

pohybového režimu, uplatňuje kondičně 

zaměřené činnosti, projevuje přiměřenou 

samostatnost a vůli po zlepšení své 

zdatnosti 

• Zařazuje do pohybového režimu korektivní 

cvičení v souvislosti s jednostrannou zátěží 

nebo svalovým oslabením 

• Vytváří vlastní varianty her 

 

Základy gymnastika 

Akrobacie 

Cvičení s náčiním 

Cvičení na nářadí  

• Zvládá v souladu s individuálními 

předpoklady osvojované pohybové 

dovednosti 

• Jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové 

činnosti spolužáka 

• Užívá tělocvičné názvosloví 

 

Rytmická a kondiční 

gymnastika 
• Zvládá osvojované pohybové dovednosti  • HV- poslech hudby, 

lidové tance 

Základy atletiky 

Běh 

Skok daleký 

Hod míčkem 

• zvládá v souladu s individuálními 

předpoklady osvojované pohybové 

dovednosti 

 

 

 

 

Základy sportovních  her  

 

• Dodržuje pravidla her a soutěží  

• Pozná a označí přestupky proti pravidlům a 

adekvátně na ně reaguje 

• Při pohybových činnostech respektuje 

opačné pohlaví 

• Jedná fair play 
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5.ročník 

Učivo Očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy 

 Hygiena při Tv, vhodné 

oblečení a obutí 
• Uplatńuje pravidla hygieny a 

bezpečnosti 

• Zásady první pomoci 

• Př- Člověk,stavba těla 

 Komunikace v Tv • Rychle a přesně reaguje na povely   

 Koordinace pohybu, 

rozvoj síly a rychlosti 

 

 

 

 Pohybové hry 

• Podílí se na realizaci pravidelného 

pohybového režimu, uplatňuje 

kondičně zaměřené činnosti, 

projevuje samostatnost a vůli po 

zlepšení své zdatnosti 

• Vytváří  a hraje vlastní varianty 

her 

 

 Základy gymnastiky 

Akrobacie 

Cvičení s náčiním 

Cvičení na nářadí  

• Zvládá v souladu s individuálními 

předpoklady osvojované pohybové 

dovednosti 

• Dokáže jednoduše zhodnotit 

kvalitu pohybové činnosti 

spolužáků 

• Zná a užívá tělocvičné názvosloví 

• Dokáže cvičit podle jednoduchého 

nákresu a popisu 

 

 Rytmická a kondiční 

gymnastika 
• Zvládá osvojované pohybové 

dovednosti 

• HV- Poslech hudby lidové tance 

 Základy atletiky 

Běh 

Hod míčkem 

Skok daleký  

• Zvládá v souladu s individuálními 

předpoklady osvojované pohybové 

dovednosti 

 

 Základy sportovních her 

 

 

 

Bruslení 

• Dodržuje pravidla her a soutěží 

• Pozná, označí a reaguje na 

přestupky proti pravidlům 

• Jedná fair play 

 

  Měření a posuzování 

pohybových dovedností 
• Zorganizuje nenáročné pohybové 

činnosti a soutěže na úrovni třídy 

• Dokáže změřit základní pohybové 

výkony a porovnat je 

s předchozími výsledky  
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Zdravotní tělesná výchova 

 

Učivo Očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy 

Základy speciálních 

cvičení 

 

Pohybové činnosti 

v návaznosti na obsah 

Tv 

 

 

 

 

Zdravotní oslabení  

• Zařazuje pravidelně do svého 

pohybového režimu speciální 

vyrovnávací cvičení související 

s vlastním oslabením 

v optimálním počtu opakování 

• Zvládá základní techniku 

speciálních cvičení, koriguje 

techniku cvičení podle obrazu 

v zrcadle a podle pokynů učitele 

• Samostatně upozorní na činnosti, 

které jsou v rozporu s jeho 

oslabením 

 

 

 

Př – poznávání lidského těla 
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2. stupeň 
 

Vzdělávací oblast:         Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací obor:           Český jazyk a literatura 

 

Vyučovací předmět:     Český jazyk a literatura 

 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

Český jazyk a literatura má mezi vyučovacími předměty stěžejní postavení. Dovednosti, které si 

v jeho rámci žáci osvojují, jsou nezbytné pro získávání poznatků ve všech dalších oborech. 

Vzdělávací obsah tohoto předmětu je pro přehlednost rozdělen do tří složek: 

Komunikační a slohová výchova 

Jazyková výchova 

Literární výchova. 

Ve výuce se však obsah jednotlivých složek prolíná. 

Vzhledem ke svému stěžejnímu významu má vyučovací předmět časovou dotaci celkem 19 

hodin    (z toho 4 hodiny disponibilní), a to v 6. ročníku 5 hodin, v 7. ročníku 5 hodin,    

v 8. ročníku  4 hodiny a v 9. ročníku 5  hodin. 

Výuka probíhá nejčastěji v kmenových třídách, někdy v učebně informatiky nebo v žákovské 

knihovně, která je umístěna v učebně dějepisu. 

 

Jazyková výchova 

     

Zde žáci získávají vědomosti a dovednosti nezbytné k osvojování spisovné podoby  českého 

jazyka, učí se však také poznávat a rozlišovat jeho další formy. Cílem je naučit žáky jasně, 

přehledně a srozumitelně se vyjadřovat a komunikovat s okolním světem, a to jak ústně, tak 

písemně. 

 

 

Komunikační a slohová výchova 

 

 Jejím hlavním cílem je rozvoj komunikačních schopností žáků, jejich tvořivosti a fantazie 

Žáci se  také učí rozumět textu, vyhledávat a třídit informace a na jejich základě vytvářet texty 

vlastní. 

 

 

Literární výchova 

  

Žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické 

znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory na   přečtené dílo. 

Literární výchova si klade za cíl naučit žáky chápat mezilidské vztahy, rozlišovat dobro a zlo, 

rozvíjet city žáků a humanizovat a celkově kultivovat  jejich osobnost, vést je k rozpoznání 

literárních hodnot a podněcovat jejich zájem o četbu. 
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Do vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura jsou zařazena průřezová témata: Osobnostní 

a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a 

globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Enviromentální výchova, Mediální výchova. 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 
Kompetence k učení: 

 

Učitel: 

 -   rozvíjí dovednosti potřebné k osvojování učiva 

- předkládá žákům možnosti používat osvojených dovedností z jazykového vzdělávání 

v jiných oblastech 

- vede žáky k systematickému vedení a ukládání informací 

- vede žáky k aplikaci naučených pravopisných pravidel a jejich vzájemnému propojování 

- seznamuje žáky s mluvnickými a literárními termíny souvisejícími s probíraným učivem 

Žák: 

-    aktivně se zapojuje do vyučovacího procesu 

-    propojuje poznatky do širších celků 

-    poznává smysl a cíl učení 

 

 

Kompetence k řešení problémů 

 

Učitel: 

  -   vede žáky k tomu, aby samostatně nalézali pravidla, kterými se řídí probírané mluvnické 

jevy 

- vede žáky k tomu, aby uměli nalézat chyby v textu a odůvodnit správné řešení 

- vede žáky k užívání základní odborné jazykové literatury: Pravidel českého pravopisu, 

Slovníku spisovné češtiny, případně Etymologického slovníku 

Žák: 

-    učí se řešit problémy a volí k tomu vhodné postupy 

-    umí vyhledat informace 

 

Kompetence komunikativní 

 

Učitel: 

- vede žáky ke správné formulaci obsahu sdělení v rámci probíraných žánrů 

- nabízí dostatek příležitostí k porozumění probíraných literárních textů 

- pomocí učiva gramatického i literárního rozšiřuje slovní zásobu žáků 

- vede žáky ke správné a srozumitelné stavbě větných celků a ke kompozičně správné 

výstavbě  textu 

-    vede žáky k využívání informačních a komunikačních technologií pro komunikaci s okolním 

světem 

 

Žák 

-  zapojuje se do diskuse a srozumitelně vyjadřuje své názory 

-  vhodně reaguje na názory jiných lidí 

-  umí využívat informačních a komunikačních technologií  
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Kompetence sociální a personální 

 

Učitel: 

- vytváří příležitosti k tomu, aby žáci mohli diskutovat v malých skupinách  i v rámci celé 

třídy, vede je k ohleduplnosti, úctě, učí je poslouchat se navzájem a respektovat pravidla 

kultivované diskuse 

- vede žáky k asertivnímu jednání (naučit je vhodně požádat o pomoc,nabídnout pomoc, 

odmítnout nevhodnou nabídku) 

Žák: 

-    naslouchá jiným a vhodně reaguje 

-    spolupracuje s učitelem a spolužáky, učí se toleranci 

-    spoluvytváří příjemnou atmosféru v týmu 

 

Kompetence občanské 

 

Učitel: 

- seznamuje žáky s naším slovesným dědictvím, vysvětluje jeho význam 

- podporuje v žácích potřebu literárního projevu, četby, recitace 

- zapojuje žáky do kulturního dění v jejich okolí 

Žák 

-   zajímá se o slovesné dědictví  naší země a svého regionu 

-    zapojuje se do kulturního dění ve svém okolí 

 

 

Kompetence pracovní 

 

Učitel: 

- rozvíjí u žáků smysl pro povinnost vyžadováním přípravy na výuku, shromažďováním 

materiálu 

- vede žáky k dodržování hygienických pravidel pro čtení a psaní a k udržování jejich 

učebního prostoru 

 

Žák: 

-    učí se efektivně organizovat svou práci 

-    dodržuje pravidla hygieny práce 
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Vzdělávací obsah:  Český jazyk – mluvnice 

 
6. ročník   

Očekávané výstupy Učivo          Průřezová témata 

Projekty 

 

Mezipředmětové 

vztahy 

Rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a 

obecnou češtinu 

 

Dokáže pracovat se základními 

jazykovými příručkami 

 

 

Odliší spisovný a nespisovný jazykový 

projev (výslovnost, intonaci, tempo řeči, 

pauzy, frázování ) 

 

Rozpozná nejdůležitější způsoby, zásady 

tvoření českých slov 

 

 

Ovládá pravopisné jevy lexikální  

 

 

Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné 

tvary slov a vědomě jich používá 

 

 

 

 

 

Obecné poučení o jazyce  

 

 

Jazykové příručky-  práce se Slovníky a Pravidly českého 

pravopisu 

 

 

Zvuková stránka jazyka ( spisovná a nespisovná 

výslovnost, slovní přízvuk, zvuková stránka věty ) 

 

Stavba slova a pravopis, kořen, přípona, předpona, slova 

příbuzná, střídání hlásek při odvozování 

 

 

 

 

Pravopis lexikální  

 

 

Druhy slov 

Tvarosloví ( ohebné slovní druhy ), procvičování tvarů  

podst. jmen, podst. jm. pomnožná, hromadná, látková 

Druhy příd. jmen, skloňování, stupňování 

Druhy zájmen, skloň. zájmen já, ten náš, on., ona, ono, 

můj, tvůj, svůj 

Multikulturní výchova-

Multikulturalita 

 

Osobnostní a sociální 

výchova- Kreativita  ( 

schopnost zvolit vhodný 

postup práce při práci ve 

skupině  se slovníky a 

jazykovými příručkami ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zeměpis 

 

 

 

 

 

 

dějepis, přírodopis, 

zeměpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chemie, přírodopis 
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Zvládá morfologický pravopis 

 

 

Rozlišuje významové vztahy 

gramatických jednotek ve větě jednoduché 

a v souvětí 

Číslovky- druhy, užívání, skloňování 

Slovesa- časování, mluvnické významy, tvary 

podmiňovacího způsobu 

Průběžné procvičování morfologického pravopisu 

 

Základní větné členy, shoda přísudku s podmětem 

Rozvíjející větné členy: přívlastek shodný a neshodný, 

předmět, příslovečné určení místa, času, způsobu 

Věta jednoduchá a souvětí 

Přímá řeč 

 

 

 

 

Po celý rok: 

OSV- Seberegulace a 

sebeorganizace  ( rozvržení 

úkolů při 45minutových 

písemných pracích ) 

      - Psychohygiena ( střídání 

různých forem práce )  

(názvosloví ) 

 

 

 

Informatika 

- při procvičování 

lze využít 

počítačové 

programy 
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7. ročník 

 
Očekávané výstupy 

                                            

 
Učivo 

 

Průřezová témata 

Projekty 

 
Mezipředmětové 

vztahy 

 

Správně třídí slovní druhy, tvoří 

spisovné tvary slov a vědomě jich 

užívá ve vhodné komunikační 

situaci. 

Zvládá práci s Pravidly českého 

pravopisu. 

 

 

 

 

 

 

 

V písemném projevu zvládá pravopis 

lexikální a morfologický. 

Samostatně pracuje s jazykovými 

příručkami. 

 

Rozlišuje a v textu dokládá 

 nejdůležitější způsoby obohacování 

slovní zásoby a zásady tvoření 

českých slov, rozpozná přenesená 

pojmenování, zejména ve frazémech. 

Pracuje se Slovníkem spisovné 

češtiny. 

 

Tvarosloví:  

- podstatná jména ( odchylné tvary některých podstatných 

jmen označujících části těla ) 

- přídavná jména 

- zájmena ( skloňování a užívání   vztažných zájmen ) 

- číslovky 

- slovesa ( slovesný rod ) 

- příslovce 

- předložky 

- spojky 

- částice 

- citoslovce 

 

 

- velká písmena ve vlastních jménech 

- koncovky jmen 

- psaní příslovečných spřežek 

 

 
- význam slov, sousloví, rčení 

- slova jednoznačná a mnohoznačná 

- synonyma, homonyma, slova  

mnohoznačná 

- odborné názvy 

- slovní zásoba a způsoby jejího obohacování 

- odvozování, skládání, zkracování 

Environmentální  výchova ( 

tato tematika je využita 

v textech všestranných 

jazykových rozborů ) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

VM- Evropa a svět nás 

zajímá 

 

 

 

 

 

Multikulturní výchova- 

Multukulturalita ( žák se učí 

rozpoznávat vliv cizích 

jazyků na jaz. mateřský, 

obohacuje slovní zásobu ) 

 

Informatika- při 

procvičování lze 

užít počítačových 

programů. 

 

 

 

 

 

 

 
 

zeměpis 

 

 

 

 

 

 

 

 
zeměpis 

přírodopis 

fyzika 
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Rozlišuje významové vztahy 

gramatických jednotek ve větě a 

souvětí. 

 

 

 

 

 

 

 

Zvládá pravopis syntaktický. 

 

 

 

 

- druhy vět podle postoje mluvčího 

-  věta dvojčlenná, jednočlenná, větný ekvivalent 

- druhy přísudku +vedlejší věta přísudková 

- podmět + vedl. věta podmětná 

- přívlastek (  postupně rozvíjející, několikanásobný )+ VV 

přívlastková 

- předmět+ VV předmětná 

- příslovečné určení ( doplnit o p.u. míry, příčiny, 

přípustky, podmínky ) + VV příslovečné 

- doplněk + VV doplňková 

 

- čárka ve větě jednoduché a v souvětí 

 

 

 

 

OSV-  Sebepoznání 

         - Seberegulace 

         - Psychohygiena 

         - Kreativita  

         - Rozvoj schopností 

poznávání 

  ( během celého roku ) 
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8. ročník 

 

Očekávané výstupy 

 

Učivo 

 

Průřezová témata 

Projekty 

 

Mezipředmětové  

vztahy 

Seznamuje se s ukázkami 

slovanských jazyků 

Rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a 

obecnou češtinu a zdůvodní jejich 

použití. 

 

Rozlišuje významové vztahy 

gramatických jednotek ve větě a 

v souvětí. 

 

 

 

Rozlišuje způsoby obohacování 

slovní zásoby. 

.Spisovně vyslovuje běžně užívaná 

cizí slova  

Samostatně pracuje se Slovníkem 

spisovné češtiny. 

 

Třídí slovní druhy a vědomě jich 

užívá ve vhodné komunikační 

situaci. 

 

Zvládá pravopis lexikální, 

morfologický, syntaktický. 

 Slovanské jazyky 

Jazyk, jeho kultura, útvary 

 

 

 

 

Větné členy a vedlejší věty, přívlastek volný, těsný, 

přístavek 

 Významový poměr mezi větami hlavními, mezi větami 

vedlejšími a mezi větnými členy souřadně spojenými. 

Souvětí souřadné a podřadné.  

 

Slova přejatá ( jména obecná a vlastní ), jejich význam, 

výslovnost a pravopis. 

 

 

Práce se slovníkem cizích slov, hledání českých 

ekvivalentů. 

 

Zájmena týž, tentýž. 

Slovesný vid. 

 

 

Průběžné procvičování pravopisu 

 

               

VM- Jsme Evropané 

 

Mediální výchova- 

Fungování a vliv médií (na 

vyjadřování lidí) 

 

 

Environmentální výchova  

(v tématech jazykových 

rozborů ) 

 

 

 

VM- Jsme Evropané 

 

 

 

OSV – viz 6. a 7. ročník 

Dějepis  

Zeměpis (mapa 

nářečí) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatika- při 

procvičování během 

celého roku budou 

používány počítačové 

programy 
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9. ročník 

 

 

Očekávané výstupy 

 

 

Učivo 

 

Průřezová témata 

Projekty 

 

Mezipředmětové 

vztahy 

Rozlišuje spisovný jazyk , nářečí a 

obecnou češtinu, zdůvodňuje jejich 

užití 

Ovládá práci s jazykovými 

příručkami 

 

Spisovně vyslovuje česká a běžně 

užívaná cizí slova 

Správně vyslovuje hlásky a hláskové 

skupiny 

 

Dokládá nejrůznější způsoby 

obohacování slovní zásoby a zásady 

tvoření českých slov. 

 

 

Správně třídí slovní druhy, tvoří 

spisovné tvary slov a vědomě jich 

užívá ve vhodné komunikační 

situaci. 

 

Rozlišuje významové vztahy 

gramatických jednotek ve větě a 

souvětí. 

Zvládá pravopis syntaktický ve větě 

a souvětí. 

Zvládá v písemném projevu pravopis 

lexikální, slovotvorný, morfologický 

Obecné výklady o jazyce. 

Jazyky slovanské. 

Útvary českého jazyka. 

Základy vývoje češtiny. 

 

 

Základy fonetiky. 

Spisovná výslovnost , spodoba znělosti 

Zvuková stránka věty. 

 

 

Slovní zásoba, její slohové rozvrstvení. 

Tvoření slov. stavba slova 

Význam slova- slova jednoznačná, mnohoznačná. 

Homonyma, antonyma, synonyma. 

Odborné názvy. 

 

Tvarosloví  (slovní druhy, mluvnické významy, tvary slov, 

slova přejatá, přechodníky ). 

 

 

Skladba: pořádek slov ve větě, stavba věty, větné členy, 

věta jednoduchá a souvětí- souřadné, podřadné, poměry, 

druh vedlejších vět, věta dvojčlenná, jednočlenná, větný 

ekvivalent, zvláštnosti a nepravidelnosti větné stavby. 

 

 

Opakování pravopisných pravidel, procvičování pravopisu. 

VM- Jsme Evropané 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
OSV- viz předchozí ročníky 

dějepis 

zeměpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chemie, fyzika, 

přírodopis, zeměpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základní škola T.G. Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 

 128 

Vzdělávací obsah: Český jazyk – slohová a komunikační výchova 

 
6. ročník 

 

Očekávané výstupy 

 

Učivo 

 

Průřezová témata, projekty 

 

Mezipředmětové vztahy 

Reprodukuje text 

Sestaví osnovu vypravování a na 

jejím základě vytvoří písemný 

projev s dodržením časové 

posloupnosti. Odliší spisovný a 

nespisovný projev. 

 

Rozlišuje druhy popisu 

Stylizuje ústní i písemnou formu 

jednoduchého popisu 

 

Rozliší zprávu a oznámení 

Rozpozná manipulativní 

komunikaci v masmédiích 

 

Dovede se stručně, kultivovaně a 

zdvořile vyjadřovat, užívá vhodné 

prostředky. 

 

Rozlišuje osobní a úřední dopis, 

rozvíjí kultivovaný písemný 

projev 

 

Vyhledá hlavní myšlenky  a 

klíčová slova textu. 

 

Vypravování 

 

 

 

 

 

Popis  

 

 

 

 

Zpráva a oznámení. 

 

 

 

 Formy společenského styku, 

mluvní cvičení 

 

Dopis 

E-mail 

 

 

 

 

Výpisky, výtah 

OSV- Sociální rozvoj, morální 

rozvoj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MV-Kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení, Tvorba 

mediálního sdělení 

 

 

 

 

OSV- Komunikace 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Vv – plakát 
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7. ročník 

 

Očekávané výstupy 

 

Učivo 

 

Průřezová témata, projekty 

 

Mezipředmětové vztahy 

Žák doplňuje znalosti, rozšiřuje 

slovní zásobu, respektuje časovou 

posloupnost. 

 

 

Rozlišuje funkce a druhy popisu 

 

Uspořádá informace v textu, vytvoří 

koherentní text s dodržením pravidel 

mezivětného navazování. 

 

Odlišuje ve čteném nebo slyšeném 

projevu fakta od názorů a hodnocení. 

 

Gramaticky a stylově správně sestaví 

vlastní životopis 

 

Využívá základy studijního čtení, 

vytvoří výtah,  připraví referát. 

 

 

V mluveném projevu užívá 

vhodných jazykových prostředků. 

Vypravování  ( výstavba textu, 

osnova, přímá a nepřímá řeč ) 

 

 

 

Druhy a funkce popisu 

 

Popis uměleckého díla 

 

Charakteristika 

 

 

 

Práce s textem  

 

 

Životopis ( druhy životopisu ) 

Vlastní životopis 

 

 

Výpisky, výtah 

 

 

Mluvní cvičení 

 

VM – Evropa svět … 

OSV – Kreativita, Kooperace, 

Kompetice 

MV – práce v realizačním týmu 

 

 

 

 

OSV- Poznávání lidí 

 

 

 

MV- vnímání mediálních sdělení 

 

 

 

 

 

Z – téma projektu: A byly prázdniny 

… ( příběhy z prázdnin, obrazové 

komentované reportáže z cest ) 

 

 

 

 

výtvarná výchova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
výchova k občanství 

 

 

 
dějepis, přírodopis 
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8. ročník 

 

Očekávané výstupy 

 

Učivo 

 

Průřezová témata, projekty 

 

Mezipředmětové vztahy 

Odliší v textu fakta od názorů a 

hodnocení. 

 

Odlišuje subjektivní a 

objektivní sdělení 

 Využívá  základy studijního 

čtení , ověřuje fakta 

porovnáním s dostupnými 

informačními zdroji nebo 

pomocí otázek 

Využívá jazykových 

prostředků vhodných pro 

danou situaci. 

 

Užívá vhodných jazykových 

prostředků vzhledem ke svému 

komunikačnímu záměru 

 

Zapojuje se do diskuse, 

využívá zásad komunikace a 

pravidel dialogu. 

 

V mluveném projevu užívá 

vhodných jazykových 

prostředků. 

 

Charakteristika literární postavy. 

 

 

Popis , líčení 

 

 Výtah,výklad, referát 

 

 

 

 

 

 

 

 

Životopis 

Žádost 

 

 

Diskuse 

 

 

 

Mluvní cvičení 

OSV- Kreativita 

       - Hodnoty, postoje  

 

 

 

EV -lidské aktivity a problémy 

životního prostředí. 

 

 

OSV-Komunikace 

 

 

 
 

Zeměpis, fyzika, chemie 
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9. ročník 

 

 

Očekávané výstupy 

 

Učivo 

 

Průřezová témata, projekty 

 

Mezipředmětové vztahy 

Využívá poznatků o jazyce a stylu 

k tvoření gramaticky i věcně 

správného písemného i 

mluveného projevu a k tvořivé 

práci s textem i k vlastnímu 

tvořivému psaní na základě svých 

dispozic i osobních zájmů. 

 

Využívá základy studijního čtení, 

umí vyhledat klíčová slova, 

formuluje hlavní myšlenky textu. 

Z přečteného textu vytváří otázky 

a stručné poznámky, výtah, 

výpisky 

Samostatně připraví a přednese 

referát 

Prezentuje vhodně, jasně a 

smysluplně vlastní myšlenky, 

postoje a názory 

 

Zvládá zásady kultivovaného 

projevu a dorozumívání, zapojí se 

do diskuse, řídí ji, využívá zásad 

komunikace a pravidel dialogů 

v běžné praxi 

Rozlišuje různé funkční styly a na 

základní úrovni je umí používat 

  

Vypravování 

- vlastní zážitek, scéna z filmu, 

obsah knihy, vymyšlený příběh 

 

 

 

 

 

Výklad, výtah, výpisky, referát 

(práce s odborným textem) 

 

 

 

 

Úvaha 

 

 

Diskuse 

 

Charakteristika 

 

 

Funkční styly (hovorový, 

odborný, umělecký, publicistický, 

administrativní, řečnický) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multikulturní výchova-  

Lidské vztahy 

Multikulturalita 

 

 

Mediální výchova –Stavba 

 mediálního sdělení 

Tvorba mediálního sdělení 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Přírodopis, dějepis, literární 

výchova (podle tematického 

zaměření zpracovávaných textů) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchova k občanství 
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Vzdělávací obsah : Český jazyk – literatura 
 

6.ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 

Projekty 

Mezipředmětové 

vztahy 

 
Uceleně reprodukuje přečtený text, vlastními 

slovy interpretuje smysl díla  

 

Formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby 

  

Na základě osvojených znalostí základů literární 

teorie tvoří podle svých schopností vlastní 

literární text  

 

Umí vyhledávat informace v publikacích, 

knihovně i dalších informačních zdrojích 

Úvod do literární teorie, jazyk literárního 

díla 

Literární druhy a žánry - pohádka, pověst, 

báje, román, povídka 

Reprodukce přečteného nebo slyšeného 

textu, dramatizace a přednes vhodného lit. 

textu  

Chování dětských a zvířecích hrdinů, 

dobrodružná literatura 

Různé umělecké ztvárnění jednoho námětu  

Humor a fantazie v literatuře, rozlišování 

fikce a reality 

Osobnostní a sociální 

výchova – kooperace a 

kompetice  

Výchova k myšlení v 

evropských a globálních 

souvislostech  

Multikulturní výchova - 

etnický původ  

Environmentální výchova 

– vztah člověka k 

prostředí 

Dějepis  

Zeměpis  

Hudební výchova  

Výtvarná výchova  

Přírodopis 
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7. ročník: 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 

Mezipředmětové 

vztahy 

 

Jednoduše a výstižně charakterizuje hlavní 

žánry literatury Literární druhy a žánry 

Osobnostní a sociální 

výchova Výtvarná výchova 

    - mezilidské vztahy Hudební výchova 

Reprodukuje přečtený text Pověsti, legendy, kroniky Multikulturní výchova Dějepis 

    - charakter člověka   

Formuluje vlastní názory na přečtený text 

Poezie - báseň, verš, rým, epika, lyrika, 

balada, romance    

       

Orientuje se v základních literárních pojmech 

(viz učivo) Cestopis 

Výchova k myšlení 

v evropských  Zeměpis 

  Bajka, interview a globálních souvislostech Dějepis 

Výrazně čte nebo přednáší vhodný literární 

text   Evropa a svět nás zajímá   

  Román, povídka, humor v literatuře    

       

  Detektivka, dialog, monolog, drama    

       

  

Fejeton, ironie 
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8. ročník: 

 

Očekávané výstupy 

 

                     Učivo 

 

Průřezová témata 

 

Mezipředmětové vztahy 

Volně reprodukuje text podle svých schopností 

 

Tvoří vlastní literární text na dané téma 

Při jednoduchém rozboru používá elementární 

literární pojmy 

 

Uvádí základní literární směry a jejich 

významné představitele 

 

 

Porovnává různá ztvárnění  téhož námětu 

v literárním, dramatickém a filmovém 

zpracování 

Setkání se starší literaturou 

Biblické příběhy 

 

Vývoj světové a české literatury od 

konce 18. století do závěru 19. stol. 

Některá díla evropské literatury – 

Moliére, Puškin… 

Struktura literárního díla (námět a 

téma, literární hrdina),  jazyk lit. Díla 

(obrazná pojmenování, zvukové 

prostředky poezie: rým, rytmus, verš) 

 

Lliteratura zaměřená na dospívání, 

rodinné vztahy 

 

Cestopisy a bestsellery evropských 

zemí 

 

Multikulturní výchova – 

kulturní diference 

 

Mediální výchova – 

interpretace vztahu 

mediálních sdělení a reality 

 

Dějepis 

 

Zeměpis 

 

Hudební výchova 

 

Výtvarná výchova 

 

Přírodopis  
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9.ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 

Projekty 

Mezipředmětové vztahy 

 
Jednoduše popisuje strukturu a jazyk lit. 

díla, vlastními slovy interpretuje smysl díla  

 

Rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, 

svůj názor doloží argumenty  

 

Rozlišuje základní lit. druhy a žánry, 

porovnává je i jejich funkci,uvádí jejich 

významné představitele  

 

Vyhledává informace v knihovně i v dalších 

informačních zdrojích  

 

Rozpoznává základní rysy výrazného 

individuálního stylu autora  

 

Formuluje dojmy ze své četby, návštěvy 

divadelního nebo filmového představení  

 
 

Světová a česká literatura v 1. 

polovině 20. století  (V. Vančura, I. 

Olbracht, J. Seifert, V. Nezval, G. 

Apolllinaire, K. Čapek a další) 

 

Literatura 2. poloviny 20. století  

(B. Hrabal, P. Kohout…) 

 

Divadlo - písňové texty (Osvobozené 

divadlo, absurdní drama – V. Havel) 

 

Poezie – lyrika, epika a jejich druhy, 

básnické figury, jazyk básní, verš, 

volný verš, obrazná pojmenování 

 

Postmoderna – U. Eco, M. Kundera 

 

Základy literární teorie (literatura 

faktu, publicistické žánry) 

 

Přednes vhodných literárních textů, 

dramatizace 
 

Osobnostní a sociální 

výchova  

- komunikace  

Výchova demokratického 

občana  

- demokratické zásady v 

dílech  

spisovatelů  

Mediální výchova  

– kritické čtení a vnímání  

mediálních sdělení 

Výtvarná  

výchova  

Hudební  

výchova  

Dějepis  
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Vzdělávací oblast:          Jazyk a jazyková komunikace 
 

Vzdělávací obor:            Cizí jazyk 
 

Vyučovací předmět:       Anglický jazyk 
 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

   Vzdělávací obsah předmětu anglický jazyk navazuje na předmět anglický jazyk na 1. stupni. 

Vychází ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a směřuje k dosažení úrovně 

A2. Na úrovni A2 žáci rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, 

které se žáka bezprostředně týkají (např. základní informace o něm, o rodině, nakupování, 

škole…). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých vět, zapojit se do jednoduché 

konverzace, vyměnit si informace a jednoduchým způsobem popsat svou rodinu, okolí a 

záležitosti týkající jeho potřeb. 

   V 6., 7., 8. i 9. ročníku jsou vyučovány 3 hodiny týdně. Žáci jsou rozděleni v ročníku do 

skupin tak, aby počet žáků v jedné skupině nepřevyšoval zákonem stanovený limit. Výuka ve 

skupinách probíhá podle rozvrhu pro všechny třídy v ročníku  stejnou dobu v kmenových 

učebnách a  v jazykové učebně.  

   Předmět má žákům poskytnout živý jazykový základ pro komunikaci žáků v integrované 

Evropě i ostatním světě. Pomáhá eliminovat jazykové bariéry a snaží se přispět ke zvýšení 

budoucí mobility lidí v jejich osobním životě, dalším studiu a pracovním uplatnění. Cílem je 

žáky naučit jasně, přehledně a srozumitelně vyjádřit se  ústně i písemně v cizím jazyce. Důraz je 

kladen na bezprostřední komunikaci v základních životních situacích. 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 

Kompetence k učení: 

 

Učitel  -    klade důraz na pozitivní motivaci žáka 

- používá vhodné učební pomůcky (učebnice, slovníky, jazykové příručky, 

výukové tabule gramatických přehledů, audiovizuální techniku a informační 

technologie) 

- předkládá žákovi dostatek informací z učebních a pracovních textů 

- zařazuje práci s jazykovými příručkami a slovníky 

- věnuje se autokorekci chyb 

Žák     -    vyhledává a vyhodnocuje informace a na základě jejich pochopení, propojení a  

                 systematizace je efektivně využívá v procesu učení 

 

Kompetence k řešení problémů: 

 

Učitel   -   motivuje žáka k samostatnému řešení problémové situace, napomáhá mu hledat  

                 další možnosti řešení 

- zadává žákům úkoly k posílení schopnosti využívat svých zkušeností a vlastního 

úsudku 
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- předkládá žákům různé modelové situace a vede je k jejich optimálnímu řešení  

 s využitím vlastní tvořivosti 

- klade důraz na analýzu přečtených textů, posouzení jejich obsahu, porovnání jevů, 

zjištění shod a odlišností 

 

Žák     -    napíše jednoduchý dopis na různé téma (rodina, zájmy, volný čas, omluva…) 

 

 

Kompetence komunikativní: 

 

Učitel -    vede žáky ke správnému formulování svých myšlenek a názorů                                             

-    vede žáky k naslouchání druhých, zapojení do diskuse a používat argumentaci 

- zařazuje kratší dialogy a slohová cvičení na dané téma 

- nabízí žákům využití informačních a komunikačních technologií pro komunikaci 

s okolním světem 

- vede žáky k využití svých komunikačních schopností v kontaktu s druhými lidmi a 

v reálných situacích 

Žák     -    naslouchá jiným lidem a adekvátně reaguje na promluvy jiných lidí v cizím jazyce   

- využívá komunikační prostředky pro účinnou komunikaci s okolím 

- vyjadřuje se výstižně a souvisle v jednoduchých situacích 

 

 

Kompetence sociální a personální: 

 

Učitel –     zařazuje práci ve skupině, klade důraz na vytvoření pravidel práce v týmu 

                 (organizace práce, rozdělení rolí, spolupráce, ohleduplnost) a na respektování  

                 ostatních žáků 

- vede žáky k dovednosti požádat o pomoc nebo ji poskytnout 

- posiluje sebedůvěru žáka a jeho rozvoj 

- uplatňuje individuální přístup k talentovaným žáků, (rozšiřující úkoly) i k žákům 

      s poruchami učení (spolupráce s rodiči, speciálním pedagogem, individuální  

      program) 

- vnáší přátelskou atmosféru do celého procesu výuky 

Žák     -    přispívá k diskusi v malé skupině žáků, respektuje názory ostatních 

- využívá získané komunikační dovednosti k vytváření vztahů 

- vytváří pozitivní a zdvořilé modely chování vůči ostatním lidem 

 

 

Kompetence občanské: 

 

Učitel  -    respektuje věkové, intelektové, sociální a etnické zvláštnosti žáků 

- vede žáky k chápání principu dodržování zákonů a společenských norem, ale i 

vědomí svých práv a povinností 

- podporuje u žáků projevování pozitivních postojů k našemu kulturnímu a 

historickému dědictví a chápání našich tradic 

- aktivně zapojuje žáky do kulturních akcí školy 

Žák     -    srovnává kulturní odlišnosti různých národů 
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Kompetence pracovní: 

 

 

Učitel  -    rozvíjí u žáků smysl pro povinnost vyžadováním přípravy na výuku 

- nabízí žákům projekty, v nichž mohou žáci zvládat základní pracovní činnosti 

      (práce s různým materiálem) 

- vyžaduje od žáků zodpovědný přístup k zadaným úkolům a úplné dokončení práce 

Žák     -    pracuje samostatně na zadaných projektech 
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Vzdělávací obsah : Anglický jazyk 

 
6.ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 

Projekty 

Mezipředmětové 

vztahy 

Poslech s porozuměním 

Žák  

-rozumí informacím v jednoduchých 

 poslechových textech (jsou pronášeny pomalu 

 a zřetelně) 

-rozumí obsahu promluvy a konverzace na    

dané téma 

 

 

 

Mluvení 

Žák 

-se zeptá na základní informace a adekvátně  

 reaguje v běžných formálních a neformálních 

 situacích 

 

 

 

 

 

-mluví o osvojovaných tématech 

 

 

 

 

 

 

 

Žák  

-porozumí promluvě a rozhovoru na téma  

 Pozdravy, představení se, vítání, Rodina, 

 Pokyny učitele, Škola, Zvířata, Jídlo, 

 Kamarádi, Město, Oblečení, Nákupy,  

 Cestování 

-rozumí důležitým informacím  

 v krátkých nahrávkách 

-rozlišuje formální a neformální rozhovor 

-reálie anglicky mluvících zemí 

 

Žák 

-se umí zeptat kdo je kdo, odkud pochází  

-umí klást otázky o druhu a vzhledu věcí  

  a odpovídat  

-se umí  zeptat na čas, telefonní číslo,  

  adresu, kdo co má 

- umí požádat o pomoc a zeptat se na  

  každodenní činnosti, navrhnout něco  

-pozdraví, osloví, přivítá, představí se 

-promluví o své rodině, škole, třídě,  

 kamarádech, domě, městě, volném čase 

-umí sdělit čas, den, měsíc, co má 

-umí sdělit co umí, co má a nemá rád 

-umí stručně pohovořit o svém běžném 

 dnu, vyjádří názor 

 

 

 MKV-etnický původ 

 

 

 

 

 

 

VM-Evropa a svět nás 

zajímá 

 

OSV-komunikace 

        -kreativita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeměpis 
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-zvuková podoba jazyka 

Čtení s porozuměním 

Žák  

-přečte foneticky správně přiměřený text 

-vyhledá požadované informace  

 v jednoduchých každodenních autentických 

 materiálech 

 

Psaní 

-grafická podoba jazyka 

Źák  

-vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 

-napíše jednoduchý text týkající se 

 osvojovaného tématu 

-reaguje na jednoduché písemné sdělení  

 

Gramatické struktury 

 

-rozvoj výslovnosti a slovní zásoby 

 

Žák 

-umí hláskovat slova a používat správnou 

  intonaci 

-umí získat potřebné informace ze  

 slovníku i t textů různého zaměření 

 (informační, dialogy, reklamní …) 

 

Žák 

-ovládá pravopis slov osvojené slovní 

  zásoby 

-umí vyplnit jednoduchý formulář (údaje 

 o sobě, věk, adresa,…) 

-umí napsat krátký text na dané téma (My 

family, pet, school, day, …) 

 

-sloveso „be“ v přít. a min. čase 

-osobní a přivlastňovací zájmena 

-člen určitý a neurčitý 

-množné číslo podstatných jmen 

-vazba „there is, are“ 

-sloveso „have got“ v přítomném čase 

-sloveso „can“ v přítomném čase 

-číslovky základní  

-nejčastěji užívané předložky 

-přítomný a minulý čas prostý 

-přítomný čas průběhový 

-stupňování příd.jmen 

-tvoření příslovcí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekty My school, My 

pet, My family, My day 

 

OSV-kreativita 

 

 

 

Český jazyk 

 

Literatura 

 

 

 

 

Přírodopis 
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7. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 

Projekty 

Mezipředmětové 

vztahy 

Poslech s porozuměním 

Žák 

-rozumí informacím v jednoduchých  

 poslechových textech (jsou pronášeny pomalu 

 a zřetelně) 

-rozumí obsahu promluvy a konverzace na 

 dané téma 

 

 

 

Mluvení 

Žák 

-se zeptá na základní informace a adekvátně 

  reaguje v běžných formálních a neformálních 

  situacích 

 

-mluví o osvojovaných tématech 

 

 

 

 

 

 

 

 

-zvuková podoba jazyka 

 

 

 

 

Žák 

-porozumí promluvě a rozhovoru na téma    

Bydlení, Jídlo, Volný čas, Škola, Zdraví, 

Počasí, Moje město, země, IT 

-rozumí důležitým informacím  

 v krátkých nahrávkách 

-rozlišuje formální a neformální rozhovor 

-reálie anglicky mluvících zemí 

 

 

Žák 

-se umí zeptat na bydlení, co kdo má a 

nemá rád, na množství a cenu 

-se dokáže zeptat na děje v minulosti 

-pohovoří jednoduchým způsobem o 

 svém bytě nebo domě, městě, zemi 

-pohovoří o jídle a stravování, umí si 

 objednat v restauraci, požádat o účet 

-pohovoří o tom, co dělal v minulosti 

-umí říci jaký má zdravotní problém, 

  popsat tělo  

-umí stručně pohovořit o počasí a IT 

technologiích 

-rozvoj výslovnosti a slovní zásoby, 

 intonace 

 

 

 

 

Projekt My house, flat 

OSV-kreativita 

 

 

 

 

 

MKV-multikulturalita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV-kreativita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přírodopis 

 

 

 

 

 

Zeměpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchova ke zdraví 
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Čtení s porozuměním 

Žák  

-přečte foneticky správně přiměřený text 

-v textu vyhledá požadované informace 

 

 

Psaní 

Žák 

-napíše jednoduchý text týkající se 

osvojovaného tématu 

-reaguje na jednoduché písemné sdělení 

 

 

 

 

 

-grafická podoba jazyka 

 

Gramatické struktury 

Žák  

-používá správnou intonaci 

-umí z textu získat potřebné informace 

-umí používat slovník 

 

 

Žák 

-napíše krátký text o sobě a rodině 

-dokáže napsat jednoduché sdělení o tom, 

 co obvykle dělá  

-dokáže jednoduše popsat školu a život 

 ve škole 

-dokáže napsat sdělení o tom, co dělal 

-umí napsat jednoduchou zprávu (pohled, 

 mail) z výletu, dovolené, prázdnin… 

-zvládá pravopis osvojené slovní zásoby 

 

-správné užívání přít. časů 

-minulý čas 

-počitatelná a nepočitatelná příd.jména 

-zájmena some, any 

-stupňování příd.jmen 

-slovesa should, must, have to 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Future 

OSV-kreativita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Český jazyk 
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8.ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 

Projekty 

Mezipředmětové 

vztahy 

Poslech s porozuměním 

Žák 

-rozumí informacím v jednoduchých 

 poslechových textech 

-rozumí obsahu promluvy a konverzace 

 

 

Mluvení 

Žák 

-se zeptá  na základní informace a adekvátně 

 reaguje v běžných formálních i neformálních 

 situacích 

-mluví v běžných situacích a v rámci 

  osvojovaných témat 

-umí popsat jednoduchý příběh či situaci 

 

 

 

 

 

 

 

Čtení s porozuměním 

Žák 

-přečte foneticky správně přiměřený text 

-vyhledá požadované informace, pracuje s nimi 

 

 

 

 

 

Žák 

-porozumí promluvě a rozhovoru na téma 

 Future plans, News, Hobbies, 

Invitations, Healths problems, Comparing 

things 

Reálie anglicky mluvících zemí 

 

Žák 

-dokáže požádat o jednoduchou  

 informaci z osvojovaných témat 

-dokáže mluvit o svých plánech 

-mluví o dějích obvyklých i o těch, které 

 se dějí nyní a o dějích minulých i 

 budoucích 

-umí nabídnout pomoc a vyjádřit 

 budoucnost 

-domluví se u lékaře a umí vyjádřit 

 problém 

 -umí srovnávat 

-rozvoj slovní zásoby 

 

Žák 

-přečte a rozumí textu v učebnici a  

 dalších  autentických materiálech  

 (program, leták, jízdní řád, plakát,  

 upozornění …) – osvojená témata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tělesná výchova 

Zeměpis 

Občanská výchova 
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Psaní 

Žák 

-napíše jednoduchý text na osvojované téma 

-dokáže  reagovat na písemné sdělení 

-grafická podoba jazyka 

 

 

 

 

Gramatické struktury 

 

Žák 

-dokáže napsat jednoduchý text na dané  

  téma 

-umí pracovat se slovníkem 

-napíše kratší text o tom, co prožil a dělal 

  v minulosti a co bude dělat v 

  budoucnosti 

 

-přítomný čas prostý a průběhový 

-minulý čas prostý a průběhový 

-vyjádření budoucnosti 

-předpřítomný čas 

-slovesa modální 

-stupňování přídavných jmen a příslovcí 

-vztažná zájmena a vedlejší věty vztažné 

-zájmena neurčitá 

-přivlastňovací zájmena samostatná 

 

Projekt  A biography 

OSV-kreativita 

MKV-kulturní rozdíly 

VM-objevujeme Evropu 

a svět 

 

 

 

Zeměpis 

Dějepis 
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9.ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 

Projekty 

Mezipředmětové  

vztahy 

 

Poslech s porozuměním 

Žák 

-rozumí informacím v jednoduchém  

 poslechovém textu 

-rozumí obsahu jednoduché konverzace 

 

 

Mluvení 

Žák 

-mluví o běžných věcech v každodenních 

 situacích a na dané téma 

-vypráví jednoduchý příběh či událost 

 

 

 

 

 

 

Čtení s porozuměním 

Žák 

-přečte text a rozumí mu 

-vyhledá požadované informace 

 

 

 

 

 

Žák 

-rozumí slyšenému textu i promluvě na 

 téma Problémy, Pocity, Charakteristika 

 člověka, Životní prostředí, Počítače,  

 Kultura, Počasí 

 

 

Žák 

-si umí vyjednat záležitosti týkající se 

  povolení, dovolení 

-umí mluvit o tom, co dosud udělal či 

  neudělal 

-umí vést rozhovor na dané téma 

-umí se domluvit na schůzce, setkání 

-umí vyjádřit souhlas, nesouhlas, jistotu 

-umí vyjádřit omluvu 

 

 

Žák 

-přečte text v učebnici na dané téma, 

 rozumí mu 

-snaží se plynule číst a správně  

 vyslovovat i méně známý text 

-rozumí faktografickém textu a umí 

 

 

 

MKV-kulturalita 

 

 

 

Přírodopis 
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Psaní 

Žák 

-vyplní jednoduchý formulář 

-napíše jednoduchý text týkající se 

 osvojovaných témat 

-reaguje na jednoduché písemné sdělení 

 

 

 

Gramatické struktury 

 

 v něm vyhledat informace 

-zvuková podoba jazyka 

-reálie anglicky mluvících zemí 

 

 

Žák 

-umí vyplnit jednoduchý formulář, napsat 

  jednoduchou žádost 

-napíše krátký text o tom, co dosud dělal 

-dokáže napsat stručný text na dané téma 

-umí písemně vyjádřit omluvu 

-grafická podoba jazyka 

 

-slovesné vazby (should, used to) 

-předpřítomný čas 

-tázací dovětky 

-minulý čas průběhový 

-podmiňovací způsob 

-trpný rod 

-spojky, vedlejší věty 

-jeden zápor ve větě, složeniny zájmen 

 

 

Zeměpis, Dějepis 
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Vzdělávací oblast:      Jazyk a jazyková komunikace 

 
Vzdělávací obor:         Další cizí jazyk 

 

Vyučovací předmět:  Německý jazyk 

 
 

 

Charakteristika  vyučovacího předmětu : 

 
Obsahové, časové a organizační vymezení : 

 

     Vzdělávací obsah předmětu Německý jazyk je ovlivněn jeho vymezením jako „doplňujícího 

vzdělávacího oboru – další cizí jazyk“. Časová dotace je na 2.stupni 6 hodin, výuka je 

realizována v 7., 8. a 9. ročníku vždy po 2 hodinách týdně. 

 

     Obsahem předmětu je komplexní rozvoj řečových dovedností v souladu s doporučením 

Evropské unie na úrovni A1. Rozvíjeny jsou tyto řečové dovednosti : 

• Receptivní 

• Produktivní  

• Interaktivní 

 

     Na úrovni A1 mají žáci porozumět každodenním výrazům a základním frázím, jejichž cílem 

je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Žáci by měli zvládnout 

představit sami sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, 

např. o místě, kde žijí, o lidech, které znají a věcech, které vlastní a na podobné otázky umí 

odpovídat. Dokážou se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a 

jsou ochotni mu pomoci. 

     Žáci dokážou  písemnou formou vyjádřit jednoduchá sdělení, odpovědi, informace o své 

osobě a rodině, každodenních situacích, vyplní údaje do formulářů, dokážou vyhledat výraz ve 

slovníku. 

     Ústní i písemný projev by měl obsahovat správně použité základní gramatické struktury a 

věty. 

 
Výchovné a vzdělávací strategie  

 

Kompetence k učení 

 

Učitel 

• klade důraz na pozitivní motivaci žáka 

• používá vhodné učební pomůcky a audiovizuální techniku 

• podporuje u žáků autokorekci chyb 
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Kompetence k řešení problémů 

 

Učitel 

• motivuje žáka k samostatnému řešení a hledání dalších variant 

• klade důraz na analýzu přečtených nebo vyslechnutých textů a sdělení, jejich 

vyhodnocení, porovnání jevů a třídění 

• pomocí modelových situací provádí u žáků nácvik jejich nejlogičtějšího řešení 

 

Kompetence komunikativní 

 

Učitel 

• zařazuje řečová cvičení, dialogy, poslechová cvičení a jednoduché slohové práce 

• využívá písně a tance jako určitou formu komunikace mezi lidmi 

 

Kompetence sociální a personální 

 

Učitel 

• zařazuje skupinovou práci, rozdělení rolí, ale i spolupráci 

• podporuje talentované žáky a zohledňuje žáky SPU 

• posiluje sebedůvěru žáků a vytváří přátelskou atmosféru 

 

Kompetence občanské 

 

Učitel 

• respektuje věkové, intelektové, sociální a etnické zvláštnosti žáka 

• podporuje u žáků národní hrdost ve srovnání s jinými kulturami 

• buduje u žáků vztah k tradicím a kultuře 

 

Kompetence pracovní 

 

Učitel 

• kontroluje samostatné práce žáka 

• vede v rámci výuky jazyka žáky k uvědomělému rozhodování o svém budoucím 

povolání, vzdělávání atd. 

• dokládá nezbytnost znalosti jazyků v sjednocené Evropě a na jejím trhu práce 
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Vzdělávací obsah: Německý jazyk (Další cizí jazyk) 
 

7.ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata  

Projekty 

Mezipředmětové 

vztahy 

Poslech s porozuměním - žák 

-rozumí některým známým slovům a 

jednoduchým větám, které se týkají 

probíraných témat 

-rozumí pokynům a otázkám učitele 

mluví-li pomalu a zřetelně, reaguje na ně 

-rozumí základním informacím 

v poslechových textech ke každodenním 

tématům 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mluvení - žák 

-zapojí se do jednoduchých rozhovorů 

-sdělí jednoduchým způsobem základní 

informace k probíraným tématům 

-odpovídá na jednoduché otázky a dovede 

je i pokládat 

-snaží se o správnou výslovnost v  jazyce 

 

Vstupní audioorální kurz 

Abeceda, pozdravy v německy mluvících 

zemích, dny v týdnu, čísla do 20, německá 

dívčí, chlapecká a zvířecí jména, 

internacionalismy 

 

 

téma: Ich heiβe, ich wohne… 

otázky a odpovědi, jednoduchý dotazník, 

vykání, stručné sdělení, prosba o opakování, 

zápor nicht, souhlas, nesouhlas, otázky 

zjišťovací 

Reálie: Základní seznámení s Německem, 

Rakouskem, Švýcarskem a Českem 

Seznámení se základy psaní na počítači v 

němčině! 

 

 

téma: Meine Familie 

přivlastňovací zájmena mein, dein, sein, ihr, 

sloveso v přítomném čase v čísle jednotném, 

představení členů rodiny, krátké vyprávění o 

rodině,  

vazba ich mag, vazba von, 

základní prostorová orientace 

 

 

MKV – původ 

           -internacionalismy 

 

 

 

 

 

 

VM – Evropa a svět nás 

zajímá 

 

VDO – Švýcarská 

demokracie s tradicí 

 

 

 

 

 

 

 

OSV – komunikace 

         - kreativita 

 

 

 

Český jazyk  

 

 

 

 

 

 

 

Zeměpis 

 

 

 

Informatika 

 

 

 

 

 

 

 

Občanská výchova 
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Čtení s porozuměním - žák 

-přečte foneticky správně přiměřený text 

-rozumí slovům a jednoduchým větám, 

které se vztahují k probíraným tématům 

-rozumí krátkému jednoduchému textu 

-neznámá slova vyhledá ve slovníku nebo 

na PC 

 

Psaní - žák 

-vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 

-napíše jednoduché texty o sobě a 

k tématům 

-dokáže stručně písemně reagovat 

 

 

 
 

  

téma: Meine Freunde            

předložka um, popis osoby, gern – am 

liebsten 

 

téma: Schule 

školní potřeby, určitý člen der, die, das, 

zápor kein, příkaz, rozkazovací způsob, 

otázka „Jak se to řekne německy?“ 

 

 

 

téma: Mein Hobby 

telefonování, dopis, e-mail 

Reálie: základní informace o Vídni 

Práce se slovníkem – každodenní využití jak 

knižní, tak elektronické podoby 
 

 

 

 

 

 

 

Projekty :  

Meine Familie 

Mein Hobby 

 

 

 

 

 

Občanská výchova 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatika 
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8.ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 

Projekty 

Mezipředmětové 

vztahy 

Poslech s porozuměním - žák 

-rozumí některým známým slovům a 

jednoduchým větám, které se týkají 

probíraných témat 

-rozumí pokynům a otázkám učitele 

mluví-li pomalu a zřetelně, reaguje na ně 

-rozumí základním informacím 

v poslechových textech ke každodenním 

tématům 

 

 

 

 

 

 

Mluvení - žák 

-zapojí se do jednoduchých rozhovorů 

-sdělí jednoduchým způsobem základní 

informace k probíraným tématům 

-odpovídá na jednoduché otázky a dovede 

je i pokládat 

-snaží se o správnou výslovnost v daném 

jazyce 

 

 

 

 

 

 

téma : Ich habe einen Computer 

telefonování, časování haben + dalších 

pravidelných sloves, 

4.p.j.č.podst.jmen s neurčitým členem, 

domácí mazlíčci a jejich popis, 

záporná odpověď-kein ve 4.p.j.č. 

psaní dopisu, 

Reálie : Vídeň-zajímavosti 

 

téma : Wo und wann ? 

pozvánka na oslavu, 

Wie alt bist du ? Počítání do 100, 

mn.číslo některých podst.jmen 

předložka in + 3.p. 

určování času : hodiny , měsíce, roč.období 

Wann hast du Geburtstag ?-předložka im 

v časových údajích 

Tante Agathe sucht Max. –popis kdy a kde 

jsem 

Reálie : Mnichov - zajímavosti 

 

téma : Ferien 

Kdo kde bydlí, kam bych chtěl jet 

předložka nach + tvar ich mőchte 

jednoduchý popis plánu 

koupení jízdenky, údaje o ubytování 

časování fahren 

Pozdrav z dovolené 

Opakování – něco o sobě 

 

 

 

                 EV 

 

                 MV 

                 MKV 

-kosmopolitní města 

 

 

 

         

 

 

                OSV 

-blahopřání, vztahy 

v rodině,vstřícnost, 

pochopení, vzájemná 

pomoc 

 

                VM   

- cestování 

-propojenost států EU 

 

Projekty :  

 

Einladung zur Party 

 

 

 

 

 

   Informatika 

 

 

   Biologie 

 

 

 

 

   Matematika 

   Zeměpis 

   Čeký jazyk 

   Anglický jazyk 

 

 

 

   

 

 

 Občanská výchova 
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Čtení s porozuměním - žák 

-přečte foneticky správně přiměřený text 

-rozumí slovům a jednoduchým větám, 

které se vztahují k probíraným tématům 

-rozumí krátkému jednoduchému textu 

-neznámá slova vyhledá ve slovníku nebo 

na PC 

 

 

 

 

 

 

Psaní - žák 

-vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 

-napíše jednoduché texty o sobě a 

k tématům 

-dokáže stručně písemně reagovat 

 

 

 
 

 

téma : Bei uns 

Bydlení, byt, bydlení snů, pokoj snů, 

popis místa,kde bydlím,rozhovory o bydlení, 

vyjádření představ 

Opakování časování sloves + nepravid.slo., 

přítomný čas 

Odlučitelná předpona 

Reálie :  Bydlení ve světě 

 

téma : Wie komme ich ...? 

Moje město-jednoduchá orientace ve městě, 

popis cesty,dotazy na ni, 

porozumění základním nápisům ve městě, 

poděkování,souhlas,odmítnutí, 

předložka in ve 3.p., vazba es gibt, 

předložky se 3.p. 

osobní zájmena 

Stadtplan 

Reálie : Salzburg – Mozart 

 

téma : Mein Tag 

Vyprávění o průběhu dne, povinnostech 

 a koníčcích 

Co se smí a nesmí-způsobová slovesa, 

Co umím –neumím 

Časové údaje 

číslovky do 100.000, zájmena 
 

 

 

                OSV 

-sebepoznání,sebepojetí, 

-mezilidské vztahy 

 

 

 

 

 

 

                 VM 

-  Mozart a Praha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             OSV 

-organizace času 

-zdravý životní styl 

Projekt :  

Mein Tagesprogramm 

 

 

 

 

Občanská výchova 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hudební výchova 

 

Dějepis 

 

Zeměpis 

 

 

 

 

 

 

 

Občanská výchova 
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9.ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 

Projekty 

Mezipředmětové 

vztahy 

Poslech s porozuměním - žák 

-rozumí některým známým slovům a 

jednoduchým větám, které se týkají 

probíraných témat 

-rozumí pokynům a otázkám učitele 

mluví-li pomalu a zřetelně, reaguje na ně 

-rozumí základním informacím 

v poslechových textech ke každodenním 

tématům 

 

 

 

 

 

 

Mluvení - žák 

-zapojí se do jednoduchých rozhovorů 

-sdělí jednoduchým způsobem základní 

informace k probíraným tématům 

-odpovídá na jednoduché otázky a dovede 

je i pokládat 

-snaží se o správnou výslovnost v daném 

jazyce 

 

 

 

 

 

Téma : Meine Woche 

Rozvrh hodin a vyučování, volný čas, 

sport 

Další způsobová slovesa 

Předložka in+4.p.,další předložky 

Neurčité zájmeno man 

Informace o škole, rozhovor s osobností, 

čtení s porozuměním číslům a údajům 

 

 

Téma : Was tut dir weh ? 

Tělo a jeho části, u lékaře 

haben + sein v préteritu 

sloveso werden+příd.jméno=změna stavu 

zájmena 

Vyjádření bolesti,rozhovor s lékařem, 

popis jednoduché situace-kde jsem byl a co 

jsem dělal 

 

 

Téma : In der Stadt 

Nákupy, doprava, na nádraží, ve vlaku na 

poště, v obchodě, v informačním centru, 

Povolání 

Žádat a poděkovat za informaci-ich mőchte, 

ich hätte gern, 

předložky 

Reálie : Berlin 

OSV 

-rozvrh vlastního času 

-zdravý životní styl 

MV 

-tvorba mediálního 

sdělení, rozhovoru 

-informace pro ostatní 

 

 

 

 

OSV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VM 

 

 

OSV 

-volba povolání 

 

Projekt : 

 

 

Český jazyk 

          

Občanská výchova 

 

 

 

 

 

Biologie 

Český jazyk 

Anglický jazyk 

 

 

 

 

 

 

 

Zeměpis 

Občanská výchova 

Pracovní činnosti-VP 
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Čtení s porozuměním - žák 

-přečte foneticky správně přiměřený text 

-rozumí slovům a jednoduchým větám, 

které se vztahují k probíraným tématům 

-rozumí krátkému jednoduchému textu 

-neznámá slova vyhledá ve slovníku nebo 

na PC 

 

 

 

 

 

 

Psaní - žák 

-vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 

-napíše jednoduché texty o sobě a 

k tématům 

-dokáže stručně písemně reagovat 

 

 

 
 

Téma : Oh, das Wetter heute 

Počasí, roč.období, oblečení, 

Vánoce, Velikonoce 

Zájmena osobmí+přivlastňovací 

Préteritum některých modálních sloves 

Plural 

Popis počasí, oblečení, jednoduché činnosti 

Přání ústní i písemné 

 

 

Téma : Wieder Ferien 

Dovolená, prázdniny, cestování 

Sport, móda 

Co se mi líbí-nelíbí 

Co mě baví-nebaví 

Souvětí 

Příd.jména+příslovce –stupňování 

Zeměpisné názvy 

 

Závěrečné opakování 
 

Meine Stadt. Mein Dorf 

 

EV 

 

OSV 

 

MKV 

-oděvy ve světě 

Projekt : 

Weihnachtswűnsche 

Osternwűnsche 

 

 

OSV 

 

MV 

 

VM 

 

MKV 

 

Občanská výchova 

 

Zeměpis 

 

 

Výtvarná výchova 

-návrh blahopřání 

 

 

 

 

Zeměpis 

 

 

 

Český jazyk 

Anglický jazyk 

-srovnání podobnosti 

 

Žákům s SVP může být doporučeno v rámci podpůrných opatření od 3.stupně nahrazení Dalšího cizího jazyka upevněním prvního cizího jazyka, t. j. 

anglickým jazykem. V tomto případě bude žák pracovat podle plánu učiva v daném ročníku a práce bude zaměřena na upevnění základní slovní zásoby, 

základních konverzačních obratů a základních mluvnických pravidel. 
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Vzdělávací oblast:        Matematika a její aplikace 

 

Vzdělávací obor:          Matematika a její aplikace 

 

Vyučovací předmět:     Matematika 

 
 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

  
Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět 

V 6. ročníku  4 hodiny týdně 

V 7.,8.ročníku  5 hodin týdně 

V 9. ročníku               4 hodiny týdně 

 

Vzdělávací oblast klade důraz na porozumění základním myšlenkám, pojmům matematiky a 

jejich vzájemným vztahům. Žáci si osvojují matematické pojmy, algoritmy, symboliku. Učí se 

využívat získané vědomosti a dovednosti v praktickém životě. 

Žáci využívají při práci výpočetní techniku, především kalkulátory a výukové programy. 

Matematické vzdělání vede žáky k přesnému vyjadřování, rozvíjí logické uvažování, 

důslednost, vytrvalost, pečlivost, schopnost sebekontroly, tvořivost, sebedůvěru. 

Matematika má ve vzdělání nezastupitelnou roli, prolíná celým vzdělávacím procesem na 

základní škole, tvoří osu vzdělávacího působení, vytváří předpoklady pro další studium a pro 

úspěšné uplatnění ve většině oborů profesionální přípravy 

 

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je rozdělena do čtyř tematických okruhů 

 

- číslo a proměnná – žáci si osvojují početní operace v oboru přirozených, celých,a               

racionálních čísel, učí se získávat údaje měřením, odhadováním, porovnáváním, 

zaokrouhlováním a výpočtem, seznamují se s pojmem proměnná, učí se matematizovat reálné 

situace 

- závislosti, vztahy a práce s daty – žáci poznávají a uvědomují si změny a závislosti známých 

jevů z běžného života, učí se analyzovat změny a závislosti z tabulek, diagramů a grafů, 

jednoduché případy sami vyjadřují matematickým předpisem, tabulkou, grafem 

- geometrie v rovině a v prostoru – žáci určují a znázorňují geometrické útvary, učí se 

porovnávat, odhadovat, určovat velikost úhlu, obvody, obsahy, povrchy a objemy, řeší úlohy 

z praxe, zdokonalují svůj grafický projev  

- nestandardní aplikační úlohy a problémy – žáci se učí řešit úlohy z běžného života, 

problémové úlohy, které je nutí uplatňovat logické myšlení, třídit údaje, provádět náčrtky 
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Výchovné a vzdělávací strategie  

 

Kompetence k učení: 

 

Učitel 

- zařazuje metody, při kterých docházejí k řešení a závěrům žáci sami 

- vede žáky k plánování postupů a úkolů 

- zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 

- zadává úkoly s využitím informačních a komunikačních technologií 

- vede žáky k aplikaci znalostí v ostatních vyuč. předmětech a v reálném životě 

 

Žák  

- osvojování základních matematických pojmů a vztahů postupnou abstrakcí a zobecňováním    

reálných jevů 

- vytváření zásoby matematických nástrojů /pojmů a vztahů, algoritmů, metod řešení úloh/ 

- využívání prostředků výpočetní techniky 

 

Kompetence k řešení problémů: 

 

Učitel 

- s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení  

- vede žáky k ověřování výsledků 

Žák 

- zjišťují, že realita je složitější než její matematický model 

- provádějí rozbor problému a plánu řešení, odhadování výsledků 

- učí se zvolit správný postup při řešení slovních úloh a reálných problémů 

 

Kompetence komunikativní: 

 

Učitel 

- vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky 

- podle potřeby pomáhá žákům 

Žák 

- zdůvodňují matematické postupy 

- vytvářejí hypotézy 

- komunikují na odpovídající úrovni  

 

Kompetence sociální a personální: 

 

Učitel 

-     zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat 

-     vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 

Žák 

- spolupracují ve skupině 

- se podílí na utváření příjemné atmosféry v týmu 

- učí se věcně argumentovat, schopnosti sebekontroly 

 

Kompetence občanské: 

 

Učitel 

-     vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 
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-     umožňuje, aby žáci na základě jasných kritérií hodnotili svoji činnost nebo její výsledky 

-     se zajímá, jak vyhovuje žákům jeho způsob výuky 

Žák 

- respektují názory ostatních 

- si formují volní a charakterové rysy 

- se zodpovědně rozhodují podle dané situace 

 

 

 

Kompetence pracovní: 

 

Učitel 

- požaduje dodržování dohodnuté kvality, termínů 

- vede žáky k ověřování výsledků 

Žák 

- si zdokonalují grafický projev 

- jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce 
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Vzdělávací obsah : Matematika 

 
6. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 

Projekty 

Mezipředmětové 

vztahy 

 

Modeluje a řeší reálné situace 

s využitím dělitelnosti v oboru 

přirozených čísel.  

Matematizuje jednoduchou 

reálnou situaci vedoucí k určení 

společného násobku a dělitele 

2,3,5,10 přirozených čísel. 

 

Charakterizuje, třídí, načrtne a 

sestrojí  základní rovinné útvary. 

 

 

   

Určuje velikost úhlu měřením a 

výpočtem. 

 

 

Narýsuje vzor a obraz v osové 

souměrnosti. 

 

 

Užívá alespoň dva způsoby 

kvantitativního vyjádření vztahu 

celek-část.(desetinným zlomkem, 

desetinným číslem). 

Zaokrouhluje a provádí odhady 

DĚLITELNOST PŘIROZENÝCH ČÍSEL 

násobek, dělitel 

znaky dělitelnosti 

prvočíslo, číslo složené 

největší společný dělitel 

nejmenší společný násobek 

čísla soudělná a nesoudělná 

 

ZÁKLADNÍ ROVINNÉ ÚTVARY 

přímka, polopřímka, úsečka, rovnoběžné, 

různoběžné přímky, kolmice, kružnice, 

kruh,obdélník, čtverec, trojúhelník 

 

ÚHEL 

úhel, velikost úhlu, druhy úhlů, přenášení 

úhlů, sčítání a odčítání úhlů, osa úhlu 

 

OSOVÁ SOUMĚRNOST 

osová souměrnost 

osově souměrné obrazce 

 

DESETINNÁ ČÍSLA 

čtení a zápis v desítkové soustavě 

zobrazení čísel na číselné ose 

zaokrouhlování 

porovnávání 

uspořádání vzestupně a sestupně 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osobnostní a sociální výchova 

osobnostní rozvoj: kreativita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fyzika 

zeměpis 
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s danou přesností. 

Jednoduché úkoly zvládá zpaměti, 

obtížnější písemně, ke kontrole 

používá kalkulátor. 

Vyhledává data a zapíše je do 

tabulky. 

Porovnává soubory dat. 

Užívá logickou úvahu při řešení 

úloh a problémů. 

 

 

Umí zacházet s rýsovacími 

pomůckami a potřebami. 

Načrtne a sestrojí trojúhelník ze  

tří stran. 

Používá potřebnou matematickou 

symboliku. 

Dokáže znázornit bod v pravoúhlé 

soustavě souřadnic. 

 

 

 

Určuje a charakterizuje tělesa-

kvádr, krychle. 

Načrtne a sestrojí jejich síť. 

Odhaduje a vypočítá objem a 

povrch. 

Zná vztahy mezi různými 

jednotkami objemu. 

sčítání, odčítání 

násobení, dělení 

převody jednotek délky, hmotnosti, 

obsahu, objemu 

 

 

 

 

 

 

TROJÚHELNÍK 

základní pojmy 

vnitřní a vnější úhly 

konstrukce ze tří stran 

trojúhelníková nerovnost 

druhy trojúhelníků 

výšky a těžnice 

kružnice vepsaná a opsaná 

pravoúhlá soustava souřadnic 

 

 

KVÁDR, KRYCHLE 

základní pojmy(stěna, hrana, vrchol) 

síť kvádru a krychle 

objem kvádru a krychle 

povrch kvádru a krychle 

jednotky obsahu a objemu 

objem a povrch ve slovních úlohách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výtvarná výchova 
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7. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 

Projekty 

Mezipředmětové 

vztahy 

 

Provádí početní operace se zlomky. 

Užívá různé způsoby kvantitativního 

vyjádření vztahu celek-část(zlomkem, 

desetinným číslem). 

Modeluje konkrétní situace, v nichž 

využívá matematický aparát v oboru 

zlomek. 

 

 

 

 

 

Užívá k argumentaci a při výpočtech 

věty o shodnosti trojúhelníků. 

Načrtne a sestrojí obraz rovinného 

útvaru ve středové souměrnosti. 

Určí obraz středově souměrný. 

 

 

Provádí operace v oboru celých čísel. 

Porovnává soubory dat. 

Vyhledává závislosti z běžného života a 

vytvoří k nim logikou úvahu. 

 

 

 

 

 

ZLOMKY 

zkladní tvar zlomku 

porovnávání zlomků 

krácení a rozšiřování zlomků 

smíšená čísla 

sčítání a odčítání zlomků 

násobení zlomků 

dělení zlomků 

složený zlomek 

slovní úlohy se zlomky 

 

SHODNOST 

STŘEDOVÁ SOUMĚRNOST 

shodnost rovinných útvarů 

shodnost trojúhelníků 

věty sss, sus, usu 

středová souměrnost 

útvary souměrné podle středu 

 

CELÁ ČÍSLA 

kladná a záporná 

porovnávání podle velikosti 

sčítání a odčítání 

násobení a dělení 

číselné a logické řady 

 

 

 

 

 

Osobnostní a sociální výchova 

Sociální rozvoj: 

kooperace a kompetice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fyzika 

zeměpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zeměpis 

přírodopis 

dějepis 
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Modeluje konkrétní situace, v nichž 

využívá matematický aparát v oboru 

celých a racionálních čísel. 

 

 

Charakterizuje a třídí základní 

geometrické útvary. 

Načrtne a sestrojí rovnoběžník a 

lichoběžník.  

Odhaduje a vypočítá obsah a obvod 

rovnoběžníku a lichoběžníku. 

 

 

 

Vyjadřuje kvantitativní vztah poměrem. 

Řeší modelováním a výpočtem situace 

vyjádřené poměrem, pracuje 

s měřítkem map a plánů. 

Ke kontrole výpočtů účelně využívá 

kalkulátor. 

Určuje vztah přímé a nepřímé 

úměrnosti. 

Vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí 

a grafem. 

Provádí odhady výsledků řešení a 

posuzuje jejich reálnost. 

Matematizuje jednoduché reálné 

situace s využitím funkčních vztahů. 

 

Určuje a charakterizuje různé typy 

hranolu. 

Vypočítá povrch a objem kolmého 

hranolu.  

RACIONÁLNÍ ČÍSLA 

racionální čísla 

porovnávání podle velikosti 

početní výkony s racionálními čísly 

 

ČTYŘÚHELNÍKY 

základní pojmy 

rovnoběžník a jeho vlastnosti 

kosodélník, konstrukce, obvod, obsah 

kosočtverec, konstrukce, obvod, obsah 

obdélník, čtverec, konstrukce 

obsah a obvod trojúhelníku 

lichoběžník, obsah, obvod, konstrukce 

 

POMĚR 

PŘÍMÁ A NEPŘÍMÁ ÚMĚRNOST 

poměr, převrácený poměr 

měřítko plánu a mapy 

změna v daném poměru 

přímá úměrnost 

nepřímá úměrnost 

úměra, trojčlenka 

 

 

 

 

 

 

 

 

HRANOLY 

základní pojmy 

povrch a objem hranolu 

Osobnostní a sociální výchova 

Osobnostní rozvoj: 

rozvoj schopností poznávání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osobnostní a sociální výchova 

Osobnostní rozvoj: kreativita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeměpis 

fyzika 
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K výpočtu využívá kalkulátor. 

Řeší úlohy na prostorovou 

představivost, aplikuje a kombinuje 

poznatky a dovednosti z různých 

tematických a vzdělávacích oblastí. 

Načrtne a sestrojí sítě základních těles. 

Načrtne a sestrojí obraz jednoduchých 

těles v rovině. 

 

 

 

Řeší aplikační úlohy na procenta.  

Řeší úlohy z běžného života, včetně 

procentového počtu a jednoduchého 

úrokování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCENTA 

ÚROKY 

procento 

základ, procentová část, počet procent 

základní úlohy na procenta 

jednoduché úrokování 

procenta na diagramech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech: Jsme Evropané 
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8. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 

Projekty 

Mezipředmětové 

vztahy 

 

Určí druhou mocninu a 

odmocninu pomocí tabulek i 

kalkulátoru. 

 

Analyzuje a řeší aplikační 

geometrické úlohy s využitím 

osvojeného matematického 

aparátu. 

 

 

 

Zvládá početní výkony 

s mocninami. 

 

 

 

 

Charakterizuje kružnici a kruh. 

Odhaduje a vypočítá obsah kruhu 

a obvod kružnice. 

Užívá základní polohové a 

nepolohové vztahy při řešení 

jednoduchých praktických 

problémů. 

  

 

 

DRUHÁ MOCNINA  A ODMOCNINA 

čtení a zápis druhých mocnin a odmocnin 

užití druhých mocnin a odmocnin v praxi 

 

 

PYTHAGOROVA VĚTA 

matematická podoba 

výpočet délek stran pravoúhlého trojúhelniku 

užití Pythagorovy věty k řešení úloh 

iracionální číslo 

reálné číslo 

 

MOCNINY S PŘIROZENÝMI MOCNITELI 

základní pojmy 

mocnina kladného a záporného čísla 

sčítání a odčítání mocnin 

násobení mocnin 

dělení mocnin 

mocnina součinu,zlomku a mocniny 

 

KRUŽNICE A KRUH 

základní pojmy 

vzájemná poloha kružnice a přímky 

Thalétova věta 

vzájemná poloha dvou kružnic 

délka kružnice, obsah kruhu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchova k myšlení v evropských a 

globálních souvislostech: 

 Jsme Evropané 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchova k myšlení v evropských a 

globálních souvislostech: 

 Jsme Evropané 
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Analyzuje a  řeší aplikační 

geometrické úlohy s využitím 

osvojeného matematického 

aparátu. 

 

 

Matematizuje jednoduché reálné 

situace s využitím proměnných. 

Určí hodnotu výrazu, sčítá a 

násobí mnohočleny, provádí 

rozklad mnohočlenu na součin 

pomocí vzorců a vytýkání. 

 

 

Využívá pojem množina všech 

bodů dané vlastnosti 

k charakteristice útvaru a k řešení 

polohových a nepolohových 

konstrukčních úloh. 

 

 

Formuluje a řeší reálnou situaci 

pomocí rovnice. 

Analyzuje a řeší jednoduché 

problémy , modeluje konkrétní 

situace, v nichž využívá 

matematický aparát v oboru 

celých a racionálních čísel. 

 

 

 

 

 

VÁLEC 

povrch a objem válce 

slovní úlohy 

 

 

 

VÝRAZY A JEJICH UŽITÍ 

číselný výraz 

výraz s proměnnou 

jednočlen a mnohočlen 

sčítání, odčítání a násobení mnohočlenů 

dělení mnohočlenu jednočlenem 

druhá mocnina dvojčlenu 

rozdíl druhých mocnin  

úpravy mnohočlenů na součiny 

 

KONSTRUKČNÍ ÚLOHY V ROVINĚ 

základní konstrukční úlohy 

množiny všech bodů dané vlastnosti 

konstrukce trojúhelníků a čtyřúhelníků 

další konstrukční úlohy 

 

 

 

LINEÁRNÍ ROVNICE 

rovnost a její vlastnosti 

lineární rovnice s jednou neznámou 

slovní úlohy řešené rovnicemi 

výpočet neznámé ze vzorce 

 

 

 

 

 

 

Osobnostní a sociální výchova 

Osobnostní rozvoj: 

seberegulace a sebeorganizace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osobnostní a sociální výchova 

Osobnostní rozvoj: 

 kreativita 

 

 

 

 

 

 

Osobnostní a sociální výchova 

Osobnostní rozvoj: 

 kreativita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fyzika 
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Vyhledává, vyhodnocuje a 

zpracovává data. 

Porovnává soubory dat. 

Vyhodnotí jednoduchá data 

v tabulkách a diagramech. 

 

ZÁKLADY STATISTIKY 

základní statistické pojmy 

četnost znaku 

aritmetický průměr 

diagramy, schémata, tabulky, grafy 

příklady závislostí z praktického života 

 

 

 

 

 

 

Výchova k myšlení v evropských a 

globálních souvislostech: 

 Jsme Evropané 

 

 

 

 

 

zeměpis 

přírodopis 
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9. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 

Projekty 

Mezipředmětové 

vztahy 

 

Analyzuje a řeší jednoduché 

problémy, dokáže pro sebe vybrat 

svůj nejjednodušší způsob řešení. 

Formuluje a řeší reálnou situaci  

pomocí rovnice. 

 

 

 

Užívá k argumentaci a při 

výpočtech věty o podobnosti, řeší 

úlohy z praxe, užívá podobnost při 

konstrukci plánů a výpočtu délek 

cest podle map. 

 

 

 

Orientuje se v rovině, užívá 

soustavu souřadnic. 

Chápe vztah mezi čísly a body. 

Vnímá funkci jako závislost. 

Matematizuje jednoduché reálné 

situace s využitím funkčních 

vztahů. 

 

 

Matematizuje jednoduché reálné 

situace, v nichž využívá soustavu 

dvou rovnic o dvou neznámých. 

Užívá logickou úvahu a kombinační 

LOMENÉ VÝRAZY 

společný násobek a společný dělitel 

rozšiřování a krácení 

početní výkony s lomenými výrazy 

složené lomené výrazy 

lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli 

 

 

PODOBNOST 

podobnost geometrických útvarů v rovině 

podobnost trojúhelníků (věty sss, sus, uu) 

dělení úseček 

goniometrické funkce ostrého úhlu 

užití goniometrických funkcí 

logické a netradiční geometrické úlohy 

 

FUNKCE 

pojem funkce 

lineární funkce 

nepřímá úměrnost 

kvadratická funkce 

příklady závislosti z praktického života 

 

 

 

SOUSTAVA DVOU ROVNIC SE DVĚMA 

NEZNÁMÝMI 

lineární rovnice se dvěma neznámými 

soustava dvou rovnic se dvěma neznámými 

metody řešení soustavy dvou rovnic 

 

Osobnostní a sociální výchova 

Osobnostní rozvoj: 

 rozvoj schopností poznávání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fyzika 

 

 

 

 

 

 

 

zeměpis 

 

 

 

 

 

 

 

fyzika 
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úsudek při řešení úloh a problémů a 

nalézá různá řešení 

předpokládaných nebo zkoumaných 

situací.  

Dokáže odhadnout řešení a 

výsledek ověřuje. 

 

 

Určuje a charakterizuje základní 

prostorové útvary(tělesa), analyzuje 

jejich vlastnosti. 

Odhaduje a vypočítává objem a 

povrch těles. 

Načrtne a sestrojí jejich síť. 

Analyzuje a řeší problémy, dokáže 

pro sebe vybrat svůj nejjednodušší 

způsob řešení. 

 

 

Čte informace z praktického života, 

hledá závislosti mezi jevy, sestavuje 

závěry ze šetření. 

Porovnává soubory dat. 

Řeší jednoduché úkoly z finanční 

matematiky z praxe. 

 

slovní úlohy 

grafické řešení soustavy dvou rovnic 

číselné a obrázkové analogie 

 

 

 

 

JEHLAN, KUŽEL, KOULE 

objem a povrch jehlanu 

povrch a objem rotačního kužele 

objem a povrch koule 

logické a netradiční geometrické úlohy 

příklady z praktického života 

 

 

 

 

 

ZÁKLADY FINANČNÍ MATEMATIKY 

jednoduché úrokování 

složené úrokování 

 

 

 

 

 

Osobnostní a sociální výchova 

Osobnostní rozvoj: 

rozvoj schopností poznávání 

 

 

 

 

Osobnostní a sociální výchova 

Sociální rozvoj:  

kooperace a kompetice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech: Jsme Evropané 

 

 

 

 

fyzika 

chemie 

 

 

 

 

 

 

fyzika 
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Vzdělávací  oblast:      Informační a komunikační technologie 

 

Vzdělávací obor:          Informační a komunikační technologie 

 

Vyučovací předmět:    Informatika 

 

 
Charakteristika vyučovacího předmětu 

 
 Obsahové,časové a organizační vymezení 

 

 

Pro 2. stupeň je tento vyučovací předmět zařazen v 6. a 9.  ročníku jako  povinný předmět 

v časové dotaci 1 hodina týdně. 

 

Důraz je kladen na  samostatnost žáků  při řešení úloh, na hlubší osvojení dovedností a aplikací 

učiva, především pro práci v kanceláři, počítačovou grafiku, internet a počítačové sítě, pro 

mobilní technologie, dále pak na počítačovou problematiku, viry, ochranu a zabezpečení dat. 

Na posílení vzájemné provázanosti vyučovacích předmětů, mezipředmětových vazeb a 

efektivního využívání počítačů v dalších vyučovacích předmětech. Na vytvoření prostoru pro 

projektovou výuku a více samostatnou práci žáků zejména ve vyšších ročnících. Žáci sledují 

vývojové trendy v oblasti hardware i software. Výuka probíhá již méně formou her, ale s vyšší  

dávkou odbornosti. Cvičení jsou volena tak, aby tematicky obsáhla různé oblasti využívání 

výpočetní techniky. Výuka probíhá v počítačové učebně. 

 

 
Výchovné a vzdělávací strategie 

  
Kompetence k učení 

Pomocí úloh je žák veden k pochopení významu výpočetní techniky v praktickém životě, umí 

vyhledávat a zpracovávat potřebné informace s využitím multimediálních informačních médií - 

internet, rozhlas, TV, tisk, odborné časopisy  a literatura, využívat manuály a rozsáhlý 

nápovědný systém k programům. 

 

 

Kompetence k řešení problémů 

Žákovi je předkládán formou úlohy problém k zpracování a je veden ke kreativnímu, vlastnímu 

navržení různých způsobů jeho řešení. 

 

 

Kompetence komunikativní 

Žáci se seznamují s odbornými výrazy, používají počítačovou terminologii, učí se komunikovat 

s využitím různých technologií, např. domácí cvičení odevzdávají prostřednictvím elektronické 

pošty apod. Při komunikaci se učí dodržovat příslušné náležitosti a pravidla. 
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Kompetence sociální a personální 

Žáci jsou vedeni k vzájemné komunikaci, k ohleduplnosti a taktnímu chování vůči slabším, 

méně chápavým žákům. V případě potřeby si mohou i poradit či pomoci. Učí se práci plánovat, 

rozdělit a časově rozvrhnout a v případě zadání pracovat v týmech (např. referáty, aktuality, 

ročníkové práce atd.). 

 

Kompetence občanské 

Žáci jsou seznamováni se zásadami a vazbami spojené s legislativou, se zabezpečovacími 

systémy a možnostmi souvisejícími s ochranou dat a autorskými právy,  s problematikou 

hackerování a počítačového pirátství. 

 

Kompetence pracovní 

Žáci dodržují bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní technikou, která jsou 

stanovena v Řádu učebny IT. Získané znalosti využívají při výuce ostatních předmětů, 

s návazností na vzdělávání vyššího stupně. 

 

 

V předmětu budou rozpracována tato průřezová témata: 

 

Osobnostní a sociální výchova        -      Rozvoj schopnosti  poznávání 

- Kreativita 

- Komunikace,  

- Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 

Mediální výchova  -     Fungování a vliv médií ve společnosti 

- Kritické čtení a vnímání mediálního sdělení 

- Tvorba mediálního sdělení 

- Práce v realizačním týmu 
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Vzdělávací obsah:  Informatika 

 
6.ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 

Projekty 

Mezipředmětové 

vztahy 

Žák se umí přihlásit na svůj účet, zná 

zásady jeho používání. Rovněž pracuje 

s výukovými programy. Umí uložit 

soubor do svého adresáře. 

 

Orientuje se v základních trendech 

informačních technologiích. 

 

Žák má 

- obecný přehled o HW 

- schopnost nalézt informace o 

HW na internetu 

 

 

-žák je schopen 

- definovat software 

- vyjmenovat klíčové vlastnosti 

SW 

- vysvětlit rozdíly mezi 

označeními: Demo, Trial, 

Shareware, Freeware 

- nalézt ceny SW 

 

Žák 

- zná podstatu kancelářského 

balíku MS Office 

- ví, kde MS Office nalezne 

Přihlášení do školní sítě, aktivace účtu, 

základy práce s výukovými programy 

 

 

 

vývojové trendy informačních technologií 

 

 

Hardware 

-základní části a popis počítače 

-vyhledávání informací o HW na internetu a 

v internetových obchodech 

 

 

Software 

- dělení 

- vlastnosti 

 

- licence 

 

- ceny 

 

 

 

MS Office 

- definice 

- cesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV: Osobnostní rozvoj 

Anglický jazyk 

Český jazyk 

 

 

 

Anglický jazyk 

 

 

 

Dějepis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anglický jazyk 
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- zná charakteristiku MS Wordu 

- zná pravidla pro stylistickou 

úpravu textu a dokáže jej 

upravit 

 

 

 

 

 

Žák 

- ví, k čemu slouží MS Outlook 

- má svůj vlastní emailový účet 

(pokud ne, založí si jej) 

- prokáže, že zvládá se svým 

emailovým účtem základní 

operace (odpověď, mazání, 

přeposílání, atd.) 

- zná obecná pravidla pro psaní 

emailů (předmět, text, podpis, 

atd.) 

 

 

 

 

 

- zná podstatu MS Excelu 

- umí pracovat s buňkami 

- tvoří tabulku a plní ji hodnotami 

- vytvoří graf z hodnot 

- pracuje se vzorci 

 

 

 

MS Word 

- definice 

- stylistická úprava textu 

 

 

 

 

PROJEKT 2: Tvorba vlastního textového 

dokumentu 

 

MS Outlook 

- definice 

- základní funkce  

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT 1: Povinná aktivace osobního 

emailu a vytvoření plnohodnotné emailové 

zprávy. 

 

 

MS Excel 

- definice 

- práce s buňkami 

- tvorba tabulky 

- tvorba grafu 

- aplikace vzorců  

 

 

 

Český jazyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika 
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- zná podstatu MS PowerPointu 

- orientuje se v technické stránce 

tvorby prezentací 

- zvládá úpravu jednotlivých částí 

prezentací 

 

- obhajoba prezentace 

 

 

PROJEKT 3: Tvorba tabulky s grafem 

 

 

MS PowerPoint 

- definice 

- obecná pravidla pro tvorbu a obhajobu 

prezentací 

- práce s nadpisy, textem, obrázky a 

pozadím 

 

PROJEKT 4: Tvorba vlastní prezentace na 

odborné téma   

 

 

Zeměpis 

Dějepis 

Přírodopis 

Fyzika 
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9. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 

Projekty 

Mezipředmětové 

vztahy 

Žák ověřuje věrohodnost informací a 

informačních zdrojů, posuzuje jejich 

závažnost a vzájemnou návaznost 

 

 

ovládá základní obsluhu PC 

respektuje pravidla bezpečné práce 

s počítačem 

 

ovládá práci s textovými a grafickými 

editory i tabulkovými editory a využívá 

vhodných aplikací 

 

uplatňuje základní estetická a 

typografická pravidla pro práci s textem a 

obrazem 

 

používá informace z různých 

informačních zdrojů a vyhodnocuje 

jednoduché vztahy mezi údaji 

 

zpracuje a prezentuje na uživatelské 

úrovni informace v textové, grafické a 

multimediální formě 

 

 

pracuje s informacemi v souladu se 

zákony o duševním vlastnictví  

 

hodnota a relevance informací a informačních 

zdrojů, metody a nástroje jejich ověřování  

internet 

 

 

základní počítačová  

sestava 

 

 

počítačová grafika, rastrové a vektorové 

programy  

 

tabulkový editor, vytváření tabulek, 

porovnávání dat, jednoduché vzorce  

MS Office 

MS Word 

MS Excel 

 

 

MS PowerPoint 

 

Prezentace informací (webové stránky, 

prezentační programy, multimédia) 

 

ochrana práv k duševnímu vlastnictví, 

copyright, informační etika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV – kreativita 

 

 

 

MV – tvorba sdělení 

OSV- formování 

studijních dovedností 

 

VM – Evropa a svět nás 

zajímá 

MKV - komunikace 

 

Fyzika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anglický jazyk 

 

 

 

Občanská výchova 

Rodinná výchova 
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ovládá klávesnici, funkce jednotlivých 

kláves, snaží se o dodržování prstokladu 

 

ovládá myš, zná význam tlačítek a 

různých podob jejího kurzoru 

 

zná dělení tiskáren a na čem závisí 

kvalita monitoru 

 

využívá základní nabídku činností 

operačního systému MS Windows 

 

vytvoří, přesune, zkopíruje a vymaže 

složku, soubor, zástupce spustí a ukončí 

některé výukové programy 

 

klávesnice 

 

 

myš 

 

 

tiskárna, monitor 

 

 

operační systém 

 

 

pracovní plocha 

práce s okny 

příslušenství 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Český jazyk 

Výtvarná výchova 

Matematika 
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Vzdělávací oblast:            Člověk a příroda                               

Vzdělávací obor:                Fyzika   

 

Vyučovací předmět:          Fyzika 

 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 
Obsahové,časové a organizační vymezeni 

 

Vyučovací předmět fyzika je zařazen samostatně v 6. – 9. ročníku  v hodinové dotaci 2 hodiny 

týdně ve všech ročnících, z toho jsou 2 hodiny disponibilní. Výuka probíhá v učebně fyziky 

nebo v PC pracovně, kde jsou dostupné další výukové prostředky a možnosti. 

Při studiu tohoto předmětu se předpokládá, že žák zvládl očekávané výstupy vzdělávací oblasti 

Člověk a jeho svět. Obzvláště je důležité, aby měl získané návyky pro práci s jednoduchými 

pomůckami a dokázal vyhodnocovat zjištěné poznatky.  

Tento předmět kooperuje s oblastmi Matematika a její aplikace, Člověk a svět práce a též 

s dalšími oblastmi vzdělávání. 

Obsahem vzdělávacího oboru  fyzika je  zkoumání  převážně přírodních jevů v závislosti se  

změnami probíhajícími v prostoru a čase – jako je pohyb těles, elektromagnetické a  světelné  

jevy, účinky síly a silových polí, rozpoznávání  různých druhů energií a možnosti jejich využití, 

utváření uceleného  pohledu  na vesmír a jeho vývoj. Vzdělávací obsah  směřuje k tomu, aby si 

žáci uvědomili souvislosti mezi  jevy probíhajícími v přírodě i možnost  pozitivního 

ovlivňování, které by vedlo  k optimálnímu soužití člověka s přírodou.  

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 
Kompetence k učení 

 

Cílem je při výuce rozvíjet základní „životní zručnosti“ směřující k uvedeným kompetencím. 

Učitel    -     vede žáky k plánované činnosti, k realizaci svých záměrů 

- vede žáky k soustředěnému pozorování jevů a zpracování výsledků 

- podporuje žáky v zájmu o hlubší poznání 

 

 

Kompetence  k řešení problémů 

 

Cílem je předkládat žákům modelové situace z praxe 

Učitel  -  vede žáky k vyrovnání  se s neúspěchem   

            -  vede žáky k hledání další cesty při řešení problémů 

            -  vede žáky ke schopnosti měnit plány, pokud se ukáží jako nesprávné     

            -  vede žáky ke schopnosti podílet se na společné práci směřující k určitému cíli, 

 ručit za své výsledky , n a kterých pak závisí výsledek celé skupiny       
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Kompetence komunikativní 

 

Učitel    -     vede žáky k diskusi k přednesenému problému 

- vede žáky ke komunikaci se spolužáky v rámci pracovních skupin 

 

 

Kompetence sociální a personální 

 

Učitel    -     uplatňuje individuální přístup k talentovaným žákům  

   -     posiluje sebedůvěru žáků oceněním jejich práce, např. při pokusech 

   -     vnáší přátelskou atmosféru do procesu výuky 

 

 

 Kompetence občanské 

 

 Učitel    -     respektuje věkové a sociální zvláštnosti žáka 

-  oceňuje jeho individuální příspěvky k výuce 

 

 

  Kompetence pracovní 

 

  Učitel   -    vede žáky k bezpečnému a účelnému využívání všech materiálů, přístrojů  

                    a vybavení 

    -    vede žáky k využívání získaných znalostí v běžném životě 

 

Využívány budou metody a formy, které vedou k samostatnosti, zodpovědnosti za svou práci, 

tzn. jak práce samostatná, tak skupinová (práce ve dvojicích a malých skupinkách, kde se žáci 

vzájemně ovlivňují a učí), v některých fázích výuky však je potřebná též frontální výuka.Žáci 

budou být  učiteli připravovány  k tomu, aby v závěrečném ročníku byli schopni podle zadaného 

tématu vytvořit práci samostatně, či ve skupině na dané téma, vyhledat potřebné údaje, 

zpracovat s řádnou úpravou a použitými zdroji (učebnice, literatura, internet, práce s PC), 

prezentovat výsledky své práce. 
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Vzdělávací obsah: Fyzika 
6. ročník 

 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové 

vztahy 

- rozlišuje termín těleso a látka 

- třídí látky a tělesa na pevná, kapalná a 

plynná.  

 

-změří velikost působící síly 

-určí v konkrétní jednoduché situaci 

druhy sil působících na těleso, jejich 

velikosti, směry a výslednici 

- chápe souvislost mezi gravitační 

  silou Země a hmotností tělesa (přímá 

úměrnost mezi těmito veličinami)) 

- dokáže určit velikost gravitační síly, 

která působí na těleso 

 

 

-objasní jev difuze 

-popíše Brownův pohyb 

-uvede konkrétní příklady jevů 

dokazujících, že se částice látek neustále 

pohybují a vzájemně na sebe působí 

-je schopen určit dle stavby látku pevnou, 

kapalnou, plynnou 

 

-rozliší pojmy atom, molekula, prvek, 

sloučenina 

-je schopen popsat strukturu atomu a 

molekuly 

Látka a těleso 

 

 

 

Poznáváme sílu a její účinky 

- směr svislý a vodorovný 

- měření síly 

- gravitační pole, gravitační síla 

a gravitační zrychlení 

 

 

 

 

 

 

Částicové složení látek, skupenství 

látek a souvislost skupenství látek 

s jejich částicovou stavbou 

- difuze 

- Brownův pohyb 

- vzájemné silové působení 

částic 

- částicová stavba látek pevných, 

kapalných, plynných 

 

 

 

 

 

 

 

 

VM: 

- geometrie a přesnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemie 

 

 

Pracovní činnosti 

 

 

 

Matematika 

 

 

Dějepis 

Zeměpis 
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-popíše jednoduché zelektrování 

  těles 

- vysvětlí k čemu dochází při 

   Elektrování těles 

 

 

-umí vysvětlit různé případy vzájemného 

silového působení zelektrovaných těles 

-vysvětlí vznik iontů 

 

 

-umí popsat tyčový magnet 

-rozliší případy vzájemného silového 

působení dvou magnetů nebo magnetu na 

feromagnetický materiál 

-znázorní indukční čáry kolem tyčového 

magnetu 

-popíše a znázorní mag. pole v   

  okolí magnetu 

 

-Určí správně severní a jižní magnetický 

pól Země 

-je schopen vysvětlit odchylku 

geografického pólu Země od 

magnetického. 

 

 

-zapíše značku a jednotku  

   veličiny 

-změří vhodně zvolenými měřidly 

některé důležité fyzikální veličiny 

 

 

Elektrické vlastnosti látek 

- Atomy a molekuly 

- Elektrování těles 

- Elektrické pole, elektrická síla 

- Model atomu 

 

- iont 

 

 

 

Magnetické vlastnosti látek 

- tyčový magnet 

 

- magnetické pole, magnetická 

síla 

 

- indukční čáry magnetického 

pole 

 

 

 

 

- magnetické pole Země 

 

 

 

 

Učíme se měřit fyzikální veličiny 

- délka, základní 

jednotka, odvozená 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV: 
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charakterizující látky a tělesa 

-užívá vhodnou techniku měření 

  (pohled kolmo na stupnici apod.) 

- umí určit objem tělesa     

   odměrným válcem a výpočtem 

- minimalizuje chyby při měření 

- vyhledá hustotu látek v MFCHT 

- určí hustotu tělesa na základě 

  změřených veličin 

 

- využívá s porozuměním vztah mezi 

hustotou, hmotností a objemem při řešení 

praktických problémů 

   

- změří čas 

 

- změří teplotu vzduchu, kapalného tělesa 

 

- předpoví, jak se změní délka či objem 

tělesa při dané změně jeho teploty 

- hmotnost 

 

 

 

- objem 

 

 

- hustota  

 

 

 

- výpočet hustoty, hmotnosti a 

objemu 

 

- čas 

 

- teplota a její změna 

 

 

 

- orientace v terénu 

pomocí buzoly a 

kompasu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VM: 

- přesnost při rýsování 

úseček, konstrukce grafů 

 

Tělesná výchova 

Zeměpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika 

 

 

 

Chemie 

 

 

 

Pracovní činnosti 
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7.ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové 

vztahy 

 

 

 

-rozhodne, jaký druh pohybu 

těleso koná vzhledem k jinému 

tělesu 

- využívá s porozuměním při 

řešení problémů a 

  úloh vztah mezi rychlostí, 

  dráhou a časem u rovnoměrného 

pohybu těles 

- sestrojí grafy závislostí 

- užívá jízdní řád 

-rozliší pojmy průměrná rychlost 

a aritmetický průměr rychlosti 

 

 

-umí znázornit sílu 

-umí znázornit výslednici sil 

působících na těleso 

-určí v konkrétní jednoduché 

situaci druhy sil působících na 

těleso, jejich velikosti, směry a 

výslednici 

 

-vysvětlí pojem těžiště tělesa 

-chápe souvislost mezi těžištěm  a 

rovnovážnou polohou tělesa 

 

 

 

Pohyb a klid těles 

- rozdělení pohybů (přímočarý, 

křivočarý, rovnoměrný a 

nerovnoměrný) 

- rychlost 

- výpočet dráhy a času 

 

- jednotky a výpočet rychlosti 

 

- grafické znázornění rychlosti pohybu 

a dráhy 

 

 

 

 

Síla, skládání sil 

- znázornění síly 

-  skládání sil 

- výslednice dvou sil stejných a 

opačných směrů 

 

 

 

- těžiště a rovnovážná poloha tělesa 

 

 

 

 

 

VM: 

- silniční doprava 

v Evropě, hranice, 

vážení kamiónů 

 

VM:  

- spolupráce, 

nepřetěžování silnic, 

koleje, tlaková síla na 

nápravy, resp. zákonů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika 
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-využívá Newtonových 

pohybových zákonů pro 

objasňování či předvídání změn 

pohybu těles při působení stálé 

výsledné síly v jednoduchých 

situacích 

-určí v konkrétní jednoduché 

situaci druhy sil působících na 

těleso, jejich velikosti, směry a 

výslednou sílu 

 

 

-chápe jednoduché stroje jako 

prostředek pro usnadnění činnosti  

-aplikuje poznatky o otáčivých 

účincích síly při řešení 

praktických problémů 

- znázorní pomocí obrázku zadání 

  úlohy 

- vyřeší početně jednodušší úlohu 

   na rovnováhu páky 

 

  

-chápe spojitosti mezi tlakovou 

silou a tlakem 

-umí početně určit tlakovou sílu, 

tlak a plochu, na kterou síla 

působí 

- používá vztah mezi tlakem, 

tlakovou sílou a obsahem plochy, 

na níž síla působí 

 

 

Posuvné účinky síly. Pohybové zákony 

Tři Newtonovy zákony 

- Urychlující a brzdné účinky sil na 

těleso 

 

- Zákon setrvačnosti 

 

- Zákon vzájemného působní dvou těles 

 

 

              

 

Otáčivé účinky síly 

 

- páka, kladka, kladkostroj (rovnováha 

na páce a kladkách) 

 

- moment síly 

 

 

- rovnováha na páce – řešení úloh 

 

 

Deformační účinky síly 

- tlaková síla, tlak-vztah mezi tlakovou 

silou, tlakem a obsahem plochy, na niž 

síla působí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV: 

- usnadnění činností 

v reálném životě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovní činnosti 
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-objasní vznik třecí síly a její 

účinky 

-je schopen urči v praktické 

situaci, kde třecí síla působí 

-určuje, kdy je nutné v praxi třecí 

sílu zmenšit a kdy zvětšit 

 

 

- užívá Pascalův zákon 

k vysvětlení funkce hydraulických 

zařízení 

- popíše vznik hydrostatického 

tlaku 

- používá vztah pro hydrostatický 

tlak 

 

 

- všímá si působení tlaku na dno a 

stěny nádob 

-využívá poznatky o 

zákonitostech tlaku v klidných 

tekutinách pro řešení konkrétních 

praktických problémů 

 

 

- objasní vznik vztlakové síly 

- porovnáním vztlakové  a 

  gravitační síly určí směr a  

  výslednici obou sil 

-předpoví z analýzy sil působících 

na těleso v klidné tekutině 

chování tělesa v ní 

- uvede příklady z praxe 

Tření 

 -smykové a valivé tření 

  -ovlivňování velikosti třecí síly v praxi 

 

 

-účinky tření v praxi 

 

 

Mechanické vlastnosti kapalin a plynů 

 

Tlak v kapalinách 

      -     Pascalův zákon 

- přenos tlaku v kapalinách 

 

- hydraulická zařízení 

 

 

- hydrostatický tlak 

- výpočet hydrostatického tlaku 

      -     souvislost mezi hydrostatickým 

tlakem, hloubkou a hustotou kapaliny 

 

-  spojené nádoby 

 

Archimédův zákon 

- vztlaková síla její výpočet 

 

- plování, potápění a vznášení se těles 

v klidných tekutinách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV: 

- využití hydraulických 

zařízení v dopravě a v 

průmyslu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pracovní činnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základní škola T.G. Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 

 183 

 

 

-chápe spojitost mezi gravitační 

silou, hustotou a tlakem vzduchu 

 

 

-rozpozná přístroje pro měření 

tlaku vzduchu  

-rozliší podtlak od přetlaku 

 

 

 

 

Tlak v plynech 

      -atmosférický tlak a jeho souvislost             

s některými procesy v atmosféře 

- čím je vyvolán tlak vzduchu 

 

- měření tlaku vzduchu 

 

- podtlak, přetlak 

 

 

 

VM:  

- konstrukce lodí a 

ponorek 

 

 

VM: 

- atmosféra Země 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeměpis 
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8. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové 

vztahy 

 

- určí v jednoduchých případech 

  práci vykonanou silou a z ní určí 

změnu energie tělesa 

- chápe jednoduché stroje jako 

  prostředek pro usnadnění 

  činnosti 

- využívá s porozuměním vztah 

  mezi výkonem, vykonanou prací 

  a časem 

- popíše přeměny různých druhů 

  energie (polohovou a 

  pohybovou) 

-využívá poznatky o vzájemných 

přeměnách různých forem energie 

a jejich přenosu při řešení 

konkrétních problémů a úloh 

- vysvětlí pojem účinnost 

 

 

-chápe souvislost mezi pohybem 

částic a teplem tělesa 

-objasní vznik tepla při tření 

-vyjmenuje a vysvětlí druhy 

tepelné výměny 

-definuje teplo jako fyzikální 

veličinu 

-rozlišuje termíny teplo, teplota 

 

 

Energie 

- práce, výkon, energie 

 

 

 

 

 

 

- mechanická energie (polohová a 

pohybová) 

- přeměny energií 

 

 

 

 

- účinnost 

 

 

 

Vnitřní energie. Teplo 

- energie částic a teplo 

 

- teplo a tření 

- tepelná výměna 

 

- teplo 

 

 

 

 

EV: 

- základní podmínky 

života – energie a 

život, vliv 

energetických zdrojů 

na spol. život 

- využívání energie, 

možnosti a způsoby 

šetření, místní 

přírodní podmínky, 

vyčerpatelnost 

- hledání a využívání 

náhradních zdrojů 

energie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EV: 

- vztah člověka 

k prostředí – rozdílné 

podmínky pro život 

 

 

 

Přírodopis 

Zeměpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemie 
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-vysvětlí pojem měrná tepelná 

kapacita látky 

-vyhledá v MFCHT měrnou 

tepelnou kapacitu konkrétní látky 

-chápe rozdíl mezi teplem 

odevzdaným a přijatým a 

souvislost se zápisem 

kalorimetrické rovnice 

Určí v jednoduchých případech 

teplo přijaté či odevzdané tělesem 

-rozumí souvislostem mezi 

teplenou výměnou a šířením tepla 

 

 

-umí vyhledat teploty tání a 

tuhnutí různých látek a užít je ve 

výpočtech 

-aktivně pracuje s MFCHT 

 

 

-popíše a vysvětlí podmínky pro 

změny skupenství látek 

-objasní pojem vnitřní energie 

tělesa 

- porozumí souvislosti mezi 

  vnitřní energií a teplem 

 

-umí rozlišit vznětové spalovací 

motory od zážehových 

-popíše činnost pístů 

v jednotlivých pracovních dobách 

-zná praktické využití těchto 

motorů v praxi 

 

- měrná tepelná kapacita látky 

 

- kalorimetrická rovnice 

  

- teplo odevzdané a přijaté 

 

 

 

 

 

- šíření tepla 

 

 

Změny skupenství látek 

- Tání a tuhnutí 

- Skupenské teplo tání 

- Vypařování a kapalnění 

- Var 

- Teploty tání a tuhnutí 

- Teplota varu 

- hlavní faktory ovlivňující vypařování 

a teplotu varu kapaliny  

 

 

 Změny skupenství okolo nás 

    

 

 Tepelné motory 

 

-pístové spalovací motory 

 

 

- teplota – zateplování, 

topení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EV:  

- globální oteplování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeměpis 
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- rozliší izolant a  vodič na 

základě analýzy jejich vlastností 

- popíše zdroje stejnosměrného el. 

  napětí 

- vysvětlí el. odpor jako vlastnost 

  vodiče 

- sestaví správně podle schématu 

jednoduchý elektrický obvod a 

analyzuje správně schéma 

reálného obvodu  

- používá veličiny U, I, R  

- využívá Ohmův zákon pro část 

obvodu při řešení praktických 

problémů 

- vysvětlí zapojení reostatu i 

potenciometru a jeho 

  funkci 

- používá vztah pro výpočet 

  příkonu a el. práce  

 

 

Elektrické jevy 

- elektrický náboj 

- elektroskop 

- vodič a izolant 

- elektrický proud 

- elektrické napětí 

- zdroje el. napětí a el. Proudu 

- elektrický obvod – spotřebič, spínač 

- Elektrický odpor 

- Ohmův zákon 

- Seriové ,paralelní a sério-paralelní 

zapojení rezistorů 

- Závislost el. odporu na vlastnostech  

vodiče 

- Reostat a potenciometr 

- Elektrická energie a výkon 

- Příkon a práce elektrického proudu 

- Výroba a přenos elektrické energie 

-     Tepelné účinky elektrického proudu 

- Bezpečné chování při práci 

s elektrickými přístroji a zařízeními 

  

OSV:  

- historie dopravy 

- současné trendy 

dopravy 

EV:  

- vliv dopravy na 

životní prostředí 

 

 

 

 

 

 

 

OSV: 

- bezpečnost při práci 

s elektrickými 

zařízeními 

-  první pomoc při 

úrazu el. proudem 

 

Pracovní činnosti 

Dějepis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika 

 

 

 

 

 

 

Přírodopis 
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9. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové 

vztahy 

 

- popíše a znázorní magn. pole 

kolem přímého vodiče a cívky 

- využívá prakticky poznatky o 

působení magnetického pole na 

magnet a cívku s proudem a o 

vlivu změny magn. pole v okolí 

cívky na vznik indukovaného 

napětí v ní 

-pomocí pravidla pravé ruky je 

schopen určit směr siločar vodiče 

(v případě cívky severní 

magnetický pól) 

- vysvětlí elektromagnetickou 

indukci jako základ vzniku 

střídavého elektrického proudu 

- rozliší stejnosměrný proud od 

střídavého  

- změří elektrický proud a napětí 

 

 

 

- pozná polovodič na základě 

analýzy vlastností 

-zapojí správně polovodičovou 

diodu  

 

 

- popíše a uvede periodické děje 

Elektromagnetizmus  

- magnetické pole trvalého magnetu,  

- magnetické pole přímého vodiče 

- magnetické pole cívky 

 

 

 

 

- Elektromagnet 

 

- stejnosměrný elektromotor 

 

- Lenzův zákon 

- elektromagnetická indukce 

 

 

- měření střídavého proudu a střídavého 

napětí 

 

- Transformátor 

 

 

      -     Vedení proudu v polovodičích 

 

 

 

 

 

 

OSV 

Řešení problémů, 

rozhodování, zvládání 

učebních problémů – např. 

výpočty, použití matematiky, 

propojení předmětů 

Hodnoty a postoje – analýzy 

cizích i vlastních postojů – 

zodpovědnost za svou práci 
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- odliší periodu a frekvenci a umí 

je odečíst z grafického znázornění 

-chápe souvislost mezi vlnovou 

délkou a periodou 

 

- rozpozná ve svém okolí zdroje 

zvuku  

 

-kvalitativně analyzuje příhodnost 

daného prostředí pro šíření zvuku 

  prostředí pro šíření zvuku 

 

- vysvětlí změnu rychlosti zvuku 

v různých prostředích 

 

 

-je schopen určit, kdy dochází 

ještě k dozvuku a kdy už k ozvěně 

 

 

-umí vysvětlit, na čem závisí 

výška tónu 

-rozpozná vyšší a nižší tóny 

 

 

-zná fyziologické účinky 

nadměrného působení hluku na 

lidský organismus 

- posoudí možnosti zmenšování 

 vlivu hluku na životní prostředí 

 

 

rozpozná zdroje světla 

Akustika 

   -   Periodické děje 

   -   Frekvence a perioda 

   -   Vlnění, vlnová délka 

 

 

   -   Zvuk a jeho vlastnosti 

              -   Zdroje zvuku 

 

              -    Podmínky šíření zvuku 

              -    látkové prostředí jako podmínka 

vzniku šíření zvuku 

 

              -    Rychlost šíření zvuku v různých 

prostředích 

 

 

              -    Odraz zvuku na překážce 

              -     ozvěna, dozvuk 

              

              -    Pohlcování zvuku 

               

              -    Výška zvukového tónu 

             

 

 

      -    Škodlivost nadměrného hluku 

 

 

 

 

 

Světelné jevy 

 

 

 

 

 

 

EV  

Doprava vliv na prostředí – 

hluk – protihlukové stěny – 

odhlučnění ‚ 

Vztah člověka k prostředí – 

prostředí a zdraví  

 

OSV: 

-možnosti a způsoby ochrany 

zdraví – provozy v továrně, 

stroje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hudební výchova 

 

 

 

 

 

Biologie 
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- využívá zákona o přímočarém 

šíření světla ve stejnorodém 

optickém prostředí 

   

- vyhledá v MFCHT nebo  

  učebnici rychlost světla 

 

-vysvětlí vznik stínu 

- určí měsíční fáze 

 

 

- využívá zákona odrazu světla při 

řešení problémů a úloh 

- rozliší druhy zrcadel 

- popíše příklady používání 

  zrcadel v praxi 

 

- vysvětlí zákon lomu 

- rozhodne ze znalosti rychlostí 

světla ve dvou různých 

prostředích, zda se světlo láme ke 

  kolmici, nebo od kolmice 

 

 

-rozumí souvislostem mezi 

druhem elektromagnetického 

záření a jeho kmitočtem 

-zná účinky jednotlivých druhů 

záření na lidský organismus 

-umí rozlišit zdroje záření ve 

svém okolí 

 

Světlo 

- světlo a světelné zdroje 

 

- šíření světla 

 

      -     rychlost světla ve vakuu a v různých 

prostředích 

 

- stín 

      -     měsíční fáze 

      -     zatmění Slunce a Měsíce 

 

Odraz světla 

- zákon odrazu 

- zrcadla a zobrazeni odrazem na 

rovinném, dutém a vypuklém zrcadle 

 

 

Lom světla 

- zákon lomu 

 

 

 

 

 

- elektromagnetické vlny a záření 

 

      -     zdroje záření 

-     lidské oko, korekce vad  

 

- čočky – spojka, rozptylka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV: 

- historie využití 

světelných zdrojů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VM:  

bezpečnost v dopravě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biologie 

 

 

 

Zeměpis 

Dějepis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika 
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-popíše vlastnosti spojky a 

rozptylky 

-analýza průchodu světla čočkami 

s využitím znalosti lomu světla ke 

kolmici nebo od kolmice 

-umí zakreslit a vysvětlit důležité 

body zobrazovacích soustav 

-je schopen zkonstruovat obraz 

pomocí spojky a rozptylky 

-rozhodne o vlastnostech 

vzniklého obrazu 

-zná užití jednotlivých čoček 

v praxi i souvislost s lidským 

okem 

 

- popíše model atomu 

- rozliší protonové a nukleonové 

  číslo 

- vysvětlí pojem izotop 

- popíše různé druhy  

  radioaktivního záření a jejich  

  využití, nebo nežádoucí účinky 

- popíše podle obrázku štěpení 

  jader 

-je schopen vysvětlit princip 

funkce jaderné elektrárny 

 

 

 

-vyjmenuje různé podoby energie 

-je schopen uvést různé případy 

přeměny energie z jednoho druhu 

na jiný 

- zobrazení čočkami 

 

 

 

Rozklad bílého světla hranolem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaderná energie 

- opakování o stavbě atomů 

 

- radioaktivita 

- štěpení jader, štěpná reakce 

 

 

 

- jaderná elektrárna, jaderný reaktor 

- využití jaderné energie 

- ochrana lidí před radioaktivním 

zářením 

 

 

 

Energie a její přeměny 

- druhy energie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV: 

- ochrana zraku 

- první pomoc při 

poranění oka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biologie 
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-určí velikost jednotlivých složek 

energie v určité situaci 

 

 

- objasní pojem obnovitelné a 

  neobnovitelné zdroje energie 

-zhodnotí výhody a nevýhody 

využívání různých energetických 

zdrojů z hlediska vlivu na životní 

prostředí 

 

 

-definuje meteorologii jako vědní 

obor 

 

-popíše složení atmosféry Země 

 

-vyjmenuje meteorologické jevy a 

popíše podmínky jejich vzniku 

-má představu o dopadu 

znečišťování životního prostředí 

na změnu kvality atmosféry  

 

 

- popíše složení sluneční soustavy 

- objasní pomocí poznatků o 

  gravitačních silách pohyb planet  

  kolem Slunce a měsíců planet 

kolem planet 

- odliší hvězdu od planety na 

základě jejich vlastností 

- vyhledá údaje o planetách a  

  hvězdách 

 

 

- zákon zachování energie 

 

 

Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie 

 

 

 

 

 

Počasí kolem nás 

- meteorologie 

 

 

- atmosféra Země 

 

- základní meteorologické jevy a jejich 

měření 

 

 

 

 

 

Země vesmír 

- sluneční soustava, její hlavní složky, 

 

 

- planety       

 

      -     hvězdy – jejich složení 

 

 

EV 

Bezpečnost provozu 

jaderných elektráren, jaderný 

odpad 

 

OSV: 

- dopad jaderných 

katastrof na lidskou 

populaci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EV: 

- ovlivňování klimatu 

činností člověka a 

dopad na životní 

prostředí 

 

 

 

 

 

 

 

OSV: 

Chemie 

Dějepis 

 

 

 

Biologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeměpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeměpis 
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- popíše stručně poznatky o 

  vzniku a vývoji vesmíru 

 

-popíše sílu jako fyzikální 

veličinu 

-určí moment sil a rozhodne o 

rovnováze na páce 

-určí tlak ze zadaných hodnot 

-zná rozdělení a charakteristiku 

pohybů 

-popíše druh pohybu v praktické 

situaci 

-používá výpočetní vztah pro 

příslušný druh pohybu 

 

 

 

Celkové shrnutí učiva 

- síla 

 

- moment síly 

 

- tlak 

- pohyby 

 

- poznávání 

orientačních bodů na 

obloze 

Dějepis 
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Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 

Vzdělávací obor:  Chemie 

Vyučovací předměty: Chemie 

    

 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 
Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

 Vyučovací předmět Chemie je zařazen v 8. ročníku v hodinové dotaci 2 hodiny týdně 

 a v  9. ročníku 3 hodinami týdně.  

  Výuka chemie umožňuje žákovi poznávání přírody jako systému, chápání důležitosti 

udržování přírodní rovnováhy, vede žáka k uvědomování si užitečnosti pochopení chemických 

pojmů a poznatků pro vysvětlení přírodních jevů a jejich aplikaci v praktickém životě, rozvíjí 

dovednost objektivně a spolehlivě pozorovat, vytvářet a ověřovat hypotézy, vyvozovat z nich 

závěry a ty pak podle svých možností vhodně interpretovat ústně nebo písemně. 

Tyto dovednosti žáci získávají především na příkladech různých chemických látek, směsí a 

jejich reakcí, s využitím jednoduchých chemických pokusů, řešením problémů a zdůvod-

ňováním správného jednání v praktických situacích.  

V předmětu se rovněž hlouběji seznámí se složením a užitím mnoha známých látek v průmyslu, 

zemědělství i v běžném životě (u nás i celosvětově), budou diskutovat o vlivu negativních 

faktorů na životní prostředí a o ochraně lidského zdraví z hlediska  rizik auto-destruktivních 

závislostí. 

Získané poznatky a mnohé vysvětlené chemické děje využijí k rozvíjení odpovědných 

občanských postojů v zájmu podpory a ochrany svého zdraví i okolí. 

Žáci si osvojí pravidla bezpečné práce s běžně používanými chemikáliemi, ale i dovednost 

poskytnout první pomoc při úrazech s vybranými nebezpečnými látkami. 

předcházení úrazů, upevnění návyků poskytnutí základní první pomoci.  
 
Chemie zahrnuje část tematických okruhů průřezových témat a to především enviromentální 

výchovy, mediální výchovy a výchovy demokratického občana. Využívá metod a forem práce 

založených na praktickém  předvedení jednoduchých chemických dějů , řešení problémových 

úloh ( divergentních, konvergentních, hodnotících myšlení…) zejména ve skupinách, na 

samostatné prezentaci informací získaných z různých zdrojů, chemických exkurzí, projektů a 

projektových dnů. 

        

            Při hodnocení žáka se klade důraz na jeho schopnost aplikovat získané vědomosti a 

dovednosti, hledat souvislosti a vztahy mezi nimi, předvídat je  nebo je ovlivňovat, schopnost  

formulovat  a obhajovat vlastní názor, pracovat ve skupině. Hodnocení vychází  z výsledků 

písemních testů, samostatné prezentace a praktických dovedností . 
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Stavba předmětu 

 

V jednotlivých ročnících budou rozvíjeny tyto oblasti: 

• Pozorování, pokus a bezpečnost práce 

• Směsi 

• Částicové složení látek a chemické prvky  

• Chemické reakce 

• Anorganická chemie 

• Organická chemie 

• Chemie a společnost 

 

Uvedené okruhy budou rozpracovány do dílčích témat jednotlivých ročníků tak, aby 

rozvíjely zvolené kompetence a směřovaly k zvoleným cílům. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 

Kompetence k učení 

Učitel: 

- vede žáky k systematickému pozorování, které je základní formou zjišťování vlastností 

látek, a hledání souvislostí mezi jevy a jejich vysvětlením 

- vede žáky ke správnému používání chemických termínů, symbolu a značek 

- dává žáků možnost samostatně či ve skupinách formulovat závěry na základě pozorování a 

pokusu 

- učí žáka vyhledávat, objektivně posuzovat, využívat a zpracovávat informace 

- uplatňuje individuální přístup k žákovi 

- vhodně žáky motivuje tím, že mnoho získaných poznatků uplatní v životě, snaží se, aby 

z učení měli radost  

-  

 

Kompetence k řešení problémů 

Učitel: 

- předkládá problémové situace související s učivem 

- vede žáky k nacházení souvislostí mezi chemickými ději a jevy z praxe, k vysvětlení jejich 

chemické podstaty, ke zobecnění a aplikaci poznatků v praxi 

- učí, jak některým problémům předcházet 

- podporuje samostatnost a tvořivost 
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Kompetence komunikativní 

Učitel: 

- vede žáky k přesnému a logickému vyjadřování či argumentaci 

- podporuje žákovskou prezentaci, kritiku a sebekritiku 

- podporuje přátelskou komunikaci mezi žáky a vyučujícím 

-  jejich chemické podstaty, ke zobecnění a aplikaci poznatků v praxi 

- učí, jak některým problémům předcházet 

- podporuje samostatnost a tvořivost 

 

 

Kompetence sociální a personální 

Učitel: 

- podporuje vzájemnou pomoc žáků, umožňuje vzájemnou inspiraci 

- vede žáky k společnému hledání optimálního řešení problému 

- důsledně vyžaduje dodržování stanovených pravidel chování 

- vede žáky k odmítání všeho, co narušuje dobré vztahy ve třídě mezi žáky (mezi žáky a 

učitelem) 

 

 

     Kompetence občanské 

     Učitel: 

- společně s žáky respektuje pravidla pro práci s chemickými látkami, laboratorní řád a 

důsledně vyžaduje dodržování stanovených pravidel 

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování a netoleruje agresívní, hrubé jednání a 

nezdvořilé jednání 

- vede žáky k tomu, aby respektovali názor ostatních 

- vede žáky k odpovědnosti a aktivní ochraně svého zdraví a za zachování životního prostředí 

- vede žáky k poznání možností rozvoje i zneužití chemie 

- předkládá situace, které učí žáky chápat základní ekologické souvislosti a environmentální 

problémy 

 

 

Kompetence pracovní 

     Učitel: 

- vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci 

- podporuje využívání výpočetní techniky, internetu a cizích jazyků 

- seznamuje žáky se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a důsledně vyžaduje 

jejich dodržování 

- vede žáky k tomu, aby ovládali základy první pomoci 

- různou formou žáky seznamuje s některými profesemi v oblasti chemického průmyslu 

- vede žáky k dodržování jejich povinností a závazků a sám jde příkladem 
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Chemie zahrnuje také experimentální činnost, která rozvíjí nejen intelektuální, ale i 

manuální dovednosti žáků a jejich psychomotorickou koordinaci. Výchovné aspekty budou 

zaměřeny především na oblast péče o zdraví, o životní prostředí a jeho ochranu, bezpečnost 

práce.  

 Předmětem prolíná řada tématických okruhů průřezových témat. Důraz je kladen na 

zodpovědnost jedince za své zdraví (Osobní a sociální výchova, Výchova demokratického 

občana), na zodpovědnost a spoluzodpovědnost za stav životního prostředí (Environmentální 

výchova, Myšlení v evropských a globálních souvislostech).   

 

 Při hodnocení žáka se klade důraz na jeho schopnost aplikovat získané vědomosti a 

dovednost, hledat souvislosti a vztahy mezi nimi, schopnost formulovat a obhajovat vlastní 

názor. Hodnocení vychází z výsledků písemných testů, samostatné prezentace a praktických 

dovedností.  
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Vzdělávací obsah: Chemie 

 
8. ročník 

Očekávané výstupy 
 

Učivo 

 

Průřezová témata  

 

Mezipředmětové 

vztahy 

Pozorování, pokus 

- určí společné a rozdílné vlastnosti látek 

Vlastnosti látek 

- pozorování a pokus 

- hustota, rozpustnost, tepelná a 

elektrická vodivost 

-vliv atmosféry na vlastnosti a stav 

látek 

 Fyzika  

Bezpečnost práce 

-    pracuje bezpečně a vybranými dostupnými a 

     běžně používanými látkami a hodnotí jejich 

rizikovost 

-    posoudí nebezpečnost vybraných 

     dostupných látek, se kterými zatím pracovat 

     nesmí 

-   objasní nejefektivnější jednání 

v modelových příkladech havárie a 

s únikem nebezpečných látek  

Zásady bezpečné práce (ve škole i 

v běžném životě) 

- první pomoc  

Nebezpečné látky a přípravky (H-věty, 

P-věty, piktogramy a jejich význam) 

 

-mimořádné události (havárie 

chemických provozů, úniky 

nebezpečných látek) 

OSV  

-  zodpovědnost za své zdraví, pomoc 

    zraněnému 

Přírodopis 
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Směsi 

- rozlišuje směsi a chemické látky 

-    vypočítá složení roztoků, připraví prakticky 

roztok daného složení   

- vysvětlí základní faktory ovlivňující 

      rozpouštění pevných látek 

 -    navrhne postupy a prakticky provede  

      oddělování složek směsí o známém složení, 

      uvede příklady oddělování složek v praxi 

Směsi 

- různorodé a stejnorodé směsi   

  (roztoky) 

- složky směsi 

- složení roztoků (hmotnostní zlomek) 

 

 Matematika 

Fyzika 

 

- rozliší různé druhy vody a uvede příklady 

jejich výskytu a použití 

- uvede příklady znečišťování vody a 

vzduchu v pracovním prostřední a 

domácnosti, navrhne nejvhodnější 

preventivní opatření a způsoby likvidace 

znečištění 

Voda (destilovaná, pitná, odpadní,  

výroba, čistota) 

 

Vzduch (složení, čistota, ozonová 

vrstva) 

VM 
- kritický přístup k inf. z médií 

       problém čistoty ovzduší a vody 

 

EV    
- význam vody a vzduch, ochrana  

        jejich čistoty 

- zdroje pitné vody 

- vzduch a jeho znečisťování, 

odsiřování vzduchu 
- čistírna odpadních vod, 

biologické kaly, bioplyn 

 

Zeměpis  

Přírodopis 

 

Částicové složení látek a chemické prvky 

- používá pojmy atom, molekula ve 

správných souvislostech  

Částicové složení látek (atomy, 

molekuly, jádro, protony, neutrony, 

elektronový obal a jeho změny 

v chemických reakcích, elektrony 

 

  

Fyzika  
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- rozlišuje chemické prvky a chemické 

sloučeniny a pojmy užívá ve správných 

souvislostech 

 

 

 

 

- orientuje se v periodické soustavě 

chemických prvků. Rozpozná vybrané kovy 

a nekovy a usuzuje na jejich možné 

vlastnosti 

 

Chemické prvky (názvy, značky, 

vlastnosti a použití vybraných prvků) 

Chemické sloučeniny (chemická vazba, 

názvosloví jednoduchých 

anorganických a organických 

sloučenin) 

 

Periody v periodické soustavě 

chemických prvků, protonové číslo 

  

Fyzika 

Anorganické sloučeniny 

- porovná vlastnosti a použití vybraných 

prakticky významných oxidů, kyselin, 

hydroxidů a posoudí vliv zástupců těchto 

látek na životní prostředí 

- vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich 

vliv na životní prostředí a uvede opatření, 

kterými jim lze předcházet 

- orientuje se na stupnici pH,změří reakci 

roztoku univerzálním indikátorovým 

papírkem a uvede příklady uplatňování 

neutralizace v praxi 

  

Oxidy (názvosloví, vlastnosti) 

 

Kyseliny a hydroxidy  (kyselost a 

zásaditost roztoků, vlastnosti, vzorce, 

názvy a použití) 

VM   
- znečištění životního prostředí 

jako globální problém lidstva 

(oxidy- kyselé deště, skleníkový 

efekt, zplodiny motorů) 

- významné výroby (pálené vápno, 

kyseliny) 
- výroba skla 
 

EV  
- nebezpečí požkození životního 

prostředí některými prvky a jejich 

sloučeninami 

 

Přírodopis  

 

Chemické reakce 

- rozliší výchozí látky a produkty 

chemických reakcí, uvede příklady 

prakticky důležitých chemických reakcí 

Chemické reakce 

Chemické rovnice 
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9. ročník 

Očekávané výstupy 
 

Učivo 

 

Průřezová témata 

Projekty 

 

Mezipředmětové 

vztahy 

Chemické reakce 

- rozliší výchozí látky a produkty chemických 

reakcí, uvede příklady prakticky důležitých 

chemických reakcí, ,provede jejich klasifikaci a 

zhodnotí jejich využívání 

- přečte chemické rovnice a s užitím zákona 

zachování hmotnosti vypočítá hmotnost výchozí 

látky  

- aplikuje poznatky o faktorech ovlivňující průběh 

chemických reakcí v praxi a při předcházení 

jejich nebezpečnému průběhu 

- objasní redoxní reakce a jejich využití v praxi 

(oxidace, redukce, koroze, elektrolýza, ..) 

 

 

Chemické reakce  

 

 

Chemické rovnice, klasifikace 

chemických reakcí (slučování, 

neutralizace, reakce exotermní, 

endotermní 

Faktory ovlivňující rychlost 

chemických reakcí (teplota, 

plošný obsah povrchu látek, 

katalýza) 

 

Redoxní reakce  

Chemie a elektřina (galvanický 

článek, výroba elektřiny 

chemickou cestou) 

VM  

-  výroba železa a oceli, chloru a vodíku 

 

EV 

- zpracování železného šrotu při výrobě  

    oceli 

Zeměpis  

Anorganické sloučeniny 

- porovná vlastnosti a použití významných solí, 

posoudí vliv významných zástupců těchto látek 

na životní prostředí 

 

 

Soli kyslíkaté a nekyslíkaté 

(vlastnosti, použití, oxidační 

číslo, názvosloví, vlastnosti a 

použití vybraných významných 

halogenidů) 

 
Zeměpis  

Přírodopis 

Fyzika 

Organické sloučeniny 

- rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich 

zdroje, vlastnosti a použití 

- zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných 

paliv jako zdrojů energie a uvede příklady 

produktů průmyslového zpracování ropy 

- posoudí vliv produktů (ropy, uhlí, zemního 

O r g a n i c k á   c h e m i e: 

Uhlovodíky (příklady alkanů, 

uhlovodíků s vícenásobnými 

vazbami a aromatických 

uhlovodíků) 

Paliva (ropa, uhlí, zemní plyn,, 

průmyslově vyráběná paliva)  

VM 

- zpracování ropy,  uhlí a   
           zemního plynu 

- výroba acetylénu 

EV 
-  člověk proti sobě (těkavé látky, drogy), 
-  osobní zodpovědnost (zneu- 

    žívání těkavch látek) 

Přírodopis 

Zeměpis 

Občanská výchova 
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plynu) spalování na životní prostředí  -  havárie ropy 

- rozlišuje pojem „uhlovodíky“ a „deriváty 

uhlovodíků“, uhlovodíkový zbytek a 

charakteristickou skupinu známých derivátů 

- orientuje se ve výchozích látkách a produktech 

fotosyntézy a koncových produktech 

biochemického zpracování, především 

bílkovinách, tucích, sacharidech 

- určí podmínky postačující pro aktivní 

fotosyntézu 

- uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků,, sacharidů a 

vitamínů 

 

Deriváty uhlovodíků 

- halogenové deriváty 

- alkoholy 

- karboxylové kyseliny 

 

Přírodní látky (zdroje, vlastnosti a 

příklady funkcí bílkovin, tuků, 

sacharidů a vitamínů v lidském 

těle) 

OSV, EV  

-  osobní zodpovědnost při práci s deriváty 

    uhlovodíků (rozpouštědla, barvy) 
-  poškození zdraví (alkohol, ..) 

 

 

 

EV (sluneční záření jako základ života na 

Zemi – fotosyntéza) 

 

EV (základní složky potravy,, výživou ke 

zdraví) 

Přírodopis 

Občanská výchova 

 

 

 

 

 

Přírodopis 

 

Výchova ke zdraví 

Chemie a společnost 

- zhodnotí využívání prvotních a druhotných 

surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na 

Zemi 

- aplikuje znalosti o principech hašení požárů na 

řešení modelových situací z praxe 

- orientuje se v přípravě a využívání různých látek 

v práci a jejich vlivech na životní prostředí a 

zdraví člověka 

 

 

 

Chemický průmysl v ČR 

(výrobky, rizika, recyklace 

surovin, koroze) 

Průmyslová hnojiva 

Tepelně zpracované materiály 

(cement, vápno, sádra, 

keramika) 

Plasty a syntetická vlákna 

(vlastnosti, použití, likvidace) 

Detergenty, pesticidy, insekticidy 

Hořlaviny 

Léčiva a návykové látky 

VM 
- plasty jako globální problém lidstva, na  

jedné straně jejich výroba šetří přírodní 

zdroje, na druhé straně jako odpad škodí 

životnímu prostředí 

EV    
- zná význam a způsoby třídění odpadu 

       a nutnost recyklace 

 

 

 

  

Pozn. 1:   Podle aktuální situace jsou možné mezipředmětové projekty, např.: Světová naleziště a těžba surovin   

 Chemické látky užívané při výrobě potravin – aditiva, přísady ap 

 Chemické výroby (cukr, papír, pivo, sklo, porcelán, keramika. 
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Vzdělávací oblast : Člověk a příroda 
 

 Vzdělávací obor :           Přírodopis 
 

 Vyučovací předmět:  Přírodopis 

     
 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 
Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

V průběhu vzdělávání získávají žáci představu o postupném vývoji a zdokonalování života. 

Seznamují se s jeho mnohotvárnými formami na Zemi. Učí se přírodu poznávat také jako  

systém života, jehož jsou součástí a chápat postavení člověka v přírodě. Získávají vědomosti  

o stavbě těl živých organismů a člověka. 

Pozorováním, srovnáváním, vyhledáváním informací, dospějí k ucelené představě o vztazích 

mezi organismy a mezi živou a neživou přírodou. Naučí se pracovat s lupou, mikroskopem, 

používat dostupnou literaturu a ze získaných poznatků vyvodit závěry. Uvědomí si nutnost 

všímat si okolí, respektovat přírodu a nutnost odpovědnosti člověka za stav životního prostředí. 

Toto učení umožňuje žákům vytvářet vlastní názor na probraná témata přírodovědných oborů 

a vede je k tomu, aby nabyté informace a vědomosti uměli použít v praktickém životě. 

Ve všech ročnících jsou vyučovány 2 hodiny týdně, převážně v učebně přírodopisu nebo také 

v učebně v přírodě (dle počasí). 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 

Kompetence k učení 

 

-     pozitivní motivace žáka 

-     používání názorných pomůcek, obrazů, multiplikátů, vzorků, nákresů, 

- audio,video a pracovních textů 

 

 

Kompetence k řešení problémů   

           

- vedení k samostatnému řešení navozeného problému 

- srovnávání vzorků, multiplikátů 

- vytýčení odlišností 

- vyvozování závěrů 

 

Kompetence komunikativní 

 

- zařazení diskuse o vlastním pohledu, názoru, zkušenosti 
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Kompetence sociální a personální 

 

- stanovení pravidel práce v týmu 

- navození přátelské atmosféry ve výuce 

- individuální přístup 

- posílení sebedůvěry 

-  

Kompetence pracovní 

 

- rozvoj smyslu pro povinnost – kontrola přípravy a plnění úkolů 

- vedení k samostatné práci s dostupnými přístroji a materiály 
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Vzdělávací obsah: Přírodopis 

 
6. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové 

 Vztahy 

  žák 

- rozliší základní podmínky a 

   projevy života 

- vysvětlí postupný vznik života 

 

- popíše základní rozdíly buňky 

   živočišné, rostlinné, bakteriální 

 

- třídí organismy do říší a dalších 

  taxonomických skupin 

 

 - vysvětlí princip pohlavního 

    a nepohlavního rozmnožování 

 

- vysvětlí význam virů a bakterií 

   v přírodě i pro člověka 

 

 

- umí popsat buňku, její část 

   a vysvětlí jejich základní funkce 

 

- popíše nižší rostliny 

- vysvětlí jejich význam v přírodě 

   i pro člověka 

 

 

 

OBECNÁ BIOLOGIE 

Vznik a vývoj země a živé hmoty 

 

 

 

Základní struktura života 

 

 

Význam a třídění organismů 

 

 

Dědičnost a proměnlivost 

 

 

Viry, bakterie 

 

 

BIOLOGIE ROSTLIN NIŽŠÍCH 

Anatomie, morfologie 

 

 

Systém rostlin 

 

 

 

 

 

Výchova k myšlení v globálních 

souvislostech 

- rozvíjí základní vědomosti pro porozumění 

  sociálním a kulturním odlišnostem národů     

   

 

 

 

 

 

Osobnostní a sociální výchova 

- získávání vědomostí týkajících zdraví 

- vede k uvědomování si hodnoty spolupráce 

Enviromentální výchova 

- porozumění souvislostem v biosféře  

 

   

Osobnostní a sociální výchova 

- rozvoj schopností  poznávání a srovnávání 

 

Enviromentální výchova 

- vede k odpovědnosti ochrany rostlin 

 

 

 

   

 

Zeměpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemie 

 

 

Zeměpis 
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  žák 

- zná skupiny hub 

- vysvětlí způsob výživy a jejich 

   význam v přírodě 

 

- popíše plodnice 

- pozná známé jedlé, nejedlé 

  a jedovaté houby 

 

- jmenuje některé lišejníky 

- zná pojmy symbióza  

   a parazitismus 

- ví o významu lišejníků v přírodě 

   i pro člověka 

 

 

- porovnávání vnější a vnitřní  

  stavby těla 

- vysvětlí funkce orgánů a soustav 

 

- orientuje se v systému 

- zařazuje vybrané jedince 

  do taxonomických skupin 

- vysvětlí způsob života a jejich 

  význam v přírodě pro člověka 

 

-uvede význam vlivu podnebí 

a počasí na rozvoj různých  

ekosystémů 

-charakterizuje mimořádné 

události způsobené přírodními 

jevy, možné dopady, ochrana 

HOUBY 

Nižší bez plodnic 

 

 

 

Vyšší s plodnicemi 

 

 

 

Lišejníky 

 

 

 

 

 

ŽIVOČICHOVÉ NIŽŠÍ 

Stavba těla a funkce částí těla živ. 

jednobuněčných, bezobratlých 

 

 

Systém živočichů 

 

 

 

 

 

Podnebí a počasí ve vztahu  k životu 

(význam vody, teploty, ovzduší) 

Ochrana a využití přírodních zdrojů 

Mimořádné události způsobené  

přírodními vlivy (vznik, příčiny, 

ochrana před nimi) 

Osobnostní a sociální výchova 

- poznávání vědomostí týkajících se zdraví 

  člověka  

- rozvíjení schopností rozhodování 

- řešení situací a problémů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osobnostní a sociální výchova 

- rozvíjení schopností poznávání a srovnávání 

 

Enviromentální výchova 

- vede k odpovědnosti ve vztahu k ochraně 

   živočichů    

Zeměpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeměpis 
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7.  ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové 

 vztahy 

  žák 

 

- umí uspořádat rostlinné tělo  

   od buňky k orgánům 

- porovnává vnější a vnitřní  

  stavbu 

 

- vysvětlí základní fyziologické 

   procesy 

- rozlišuje funkce rostlinných 

  orgánů 

 

- poznává základní zástupce 

- zařazuje je do systematických 

  skupin 

 

- zná hospodářský význam rostlin 

  a jejich využití 

- zhodnotí význam rostlin  

   v přírodě 

 

 

 

- popisuje vnější a vnitřní stavbu 

  těla vybraných živočichů 

- vysvětlí funkce orgánů 

 

BIOLOGIE ROSTLIN 

VÝTRUSNÉ, SEMENNÉ 

Anatomie a morfologie rostlin 

 

 

 

 

Fyziologie rostlin 

 

 

 

 

Systém rostlin 

 

 

 

Význam rostlin, ochrana 

 

 

 

 

BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ 

STRUNATCŮ bez savců 

Stavba těla, stavba a funkce částí 

těla živočichů 

 

 

 

Osobnostní a sociální výchova 

- formuje studijní dovednosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchova k myšlení v globálních 

souvislostech 

- podporuje pozitivní postoje k evropským 

   hodnotám 

 

 

 

Osobnostní a sociální výchova 

- rozvíjení schopností poznávání  

  a srovnávání 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeměpis 
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  Žák 

- poznává a zařazuje živočichy 

  do taxonomických skupin 

 

- zhodnotí význam živočichů 

- uplatňuje zásady bezpečného  

   chování ve styku se živočichy 

- umí objasnit jejich způsob života      

  a přizpůsobení se prostředí 

 

-uvede význam vlivu podnebí a 

počasí na rozvoj různých 

ekosystémů 

-charakterizuje mimořádné 

události spojené s výkyvy počasí, 

další přírodní jevy,možné dopady, 

ochrana před nimi 

 

Systém strunatců 

 

 

Rozšíření význam a ochrana 

Živočichů 

 

 

 

 

Podnebí a počasí ve vztahu 

K životu 

Mimořádné události způsobené 

přírodními vlivy  

Nejčastější mimořádné události 

v ČR a ochrana před nimi 

 

 

 

 

 

Výchova k myšlení v globálních 

souvislostech 

- kultivuje postoje k Evropě světu jako  

  globálnímu prostředí života 

 

 

 

 

            Zeměpis 
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8. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové 

 vztahy 

žák 

- porovnává vnitřní a vnější 

   stavbu živočichů 

 

- zařazuje vybrané druhy  

  do taxonomických skupin 

- zhodnotí význam živočichů 

  v přírodě i pro člověka 

- vysvětlí podstatu potravinového 

  řetězce a jeho význam  

 

 

- orientuje se ve fylogenezi    

   člověka 

- objasní vznik a vývoj jedince 

 

 

- určí polohu, stavbu a funkci 

  orgánových soustav 

 

- v souvislosti se zdravím, etikou, 

  morálkou a životními cíli,přijímá 

  odpovědnost za bezpečné sexuální 

  chování 

- optimálně reaguje na fyziologické 

- změny v dospívání a kultivovaně 

  se chová k opačnému pohlaví 

 

 

BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ 

Stavba těla a funkce částí těla 

savců 

 

 

Systém živočichů – savci 

 

 

 

 

 

 

BIOLOGIE ČLOVĚKA 

Fylogeneze, ontogeneze člověka 

 

 

 

Anatomie a fyziologie člověka 

 

 

Základy sexuální výchovy 

pohlavně přenosné nemoci 

výchova k rodičovství 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enviromentální výchova 

- vede k odpovědnosti ve vztahu k ochraně 

   přírody 

 

 

 

 

Osobnostní a sociální výchova 

- vede k porozumění sobě samému i druhým 

- prohlubuje vědomosti o sobě samém 

- utváření pozitivního postoje k sobě  

   a druhým 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dějepis 

 

 

 

 

Fyzika,Chemie 

Výchova ke zdraví 

 

Výchova ke zdraví 
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  žák 

- rozlišuje příznaky běžných  

  onemocnění 

- zná základy první pomoci  

  a dokáže je aplikovat         

 

 

-rozlišuje příčiny příp. náznaky 

běžných nemocí, uplatňuje zásady 

jejich prevence a léčby 

-objasní význam zdravého způsobu 

života 

Onemocnění, úrazy, prevence 

první pomoc 

 

 

 

 

 

Životní styl – dopad na prostředí 

a na zdraví člověka 

Nemoci.úrazy, prevence 

(příčiny, příznaky, praktické 

zásady při léčení, závažná 

poranění, život ohrožující stavy, 

epidemie) 

Osobní a sociální výchova 

- prohlubuje dovednosti a vědomosti  

   a zdraví i duševní hygieně 

- uvědomuje si hodnoty spolupráce 

 

Tělesná výchova 

Výchova ke zdraví 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základní škola T.G. Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 

 210 

 

 

9.  ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové 

 vztahy 

  Žák 

- orientuje se ve fylogenezi    

   člověka 

- určí polohu, stavbu a funkci 

  orgánových soustav 

 

- získává povědomí o základních 

  pojmech a zákonitostech  

  v oblasti genetiky 

 

- objasní vliv jednotlivých sfér 

- a postavení Země ve vesmíru 

 

- rozpozná podle 

   charakteristických vlastností 

   vybrané nerosty a horniny 

   zařadí je do skupin 

 

- rozlišuje důsledky činnosti 

   vnitřních a vnějších  

   geologických dějů 

- vysvětlí horninový geologický 

   cyklus 

 

- porovnává význam   

  půdotvorných činitelů  

  na vznik půd 

- rozlišuje půdní typy 

BIOLOGIE ČLOVĚKA 

Anatomie a fyziologie člověka 

 

 

 

 

Základy a principy genetiky 

 

 

 

NEŽIVÁ PŘÍRODA 

Země 

 

 

Nerosty a horniny 

 

 

 

 

Geologické procesy 

 

 

 

 

Půdy 

 

 

 

 

Výchova v globálních souvislostech 

- prohlubují vědomosti k pochopení  

   souvislostí evropských kořenů 

Osobnostní a sociální výchova 

- rozvoj poznávání studijních dovedností 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Enviromentální výchova 

 - vede k odpovědnosti ve vztahu k ochraně            

    přírodních zdrojů   

 - podněcuje ohleduplnost k životnímu 

    prostředí 

 - vede k uvědomění si důsledků lidské    

    činnosti            

 

Zeměpis, Fyzika, 

Chemie 
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- rozlišuje geologická období 

  s charakteristickými znaky 

  postupného vývoje pevnin  

  a života 

 

- vysvětlí vznik a utváření území 

  v jednotlivých geologických 

  obdobích 

Vývoj Země a organismů 

 

 

 

 

Geologická stavba ČR 

 

 

- rozliší v přírodě změny  

  přirozené a způsobené  

  člověkem 

- pochopí nutnost ochrany přírody 

   a přírodních zdrojů 

 

- seznámí se ze základními typy 

  chování a dorozumívání 

  živočichů 

 

Základy ekologie a ochrana 

životního prostředí 

 

 

 

 

Základy etologie 

Výchova v globálních a evropských 

souvislostech 

- upevňuje chování občana a smysl pro 

zodpovědnost  

 

 

Osobnostní a sociální výchova 

- uvědomování si spolupráce a  

   prevenci škodlivých způsobů 

   chování 

Občanská výchova 
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Vzdělávací oblast:         Člověk a příroda  

Vzdělávací obor:            Člověk a příroda  

Vyučovací předmět:  Zeměpis 

 
Charakteristika vyučovacího  předmětu 

Obsahové, organizační a časové vymezení 

 

Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9.ročníku. V 6., 7, 8. 

ročníku dvě hodiny týdně, v 9. ročníku jednu hodinu týdně. 

Zeměpis se vyučuje v odborné učebně. Řád učebny zeměpisu je nedílným vybavením učebny, 

dodržování uvedených pravidel je pro každého žáka závazné. 

 

Vzdělávání v předmětu zeměpis směřuje k:  

▪ získávání a rozvíjení orientace v geografickém prostředí, osvojování hlavních geografických 

objektů, jevů, pojmů a používání poznávacích metod 

▪ získávání a rozvíjení dovedností pracovat se zdroji geografických informací 

▪ respektování přírodních hodnot, lidských výtvorů a k podpoře ochrany životního prostředí 

▪ rozvoji trvalého zájmu o poznávání vlastní země a regionů světa jako nedílné součásti 

životního způsobu moderního člověka 

▪ rozvíjení kritického myšlení a logického uvažování 

▪ aplikování geografických poznatků v praktickém životě 

 

Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: 

- frontální výuka  s demonstračními pomůckami, obrazovým materiálem 

- skupinová práce  (s využitím map, pracovních listů, odborné literatury, časopisů, internetu) 

- zeměpisné vycházky s pozorováním 

- projekty  

 

Předmět zeměpis úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověka příroda: 

- chemie: znečištění atmosféry, hydrosféry, biosféry,… 

- fyzika: sluneční soustava, vesmír, … 

- přírodopis: rozšíření živočichů a rostlin, biotopy, CHKO, národní parky, … 

Mezipředmětové vztahy jsou aplikovány i na předměty z ostatních vzdělávacích oblastí: 

- matematika: měřítko mapy, převody jednotek, práce s grafy, diagramy, … 

- ICT: zdroj aktuálních informací a jejich zpracování  

- dějepis: kultura národů, historie států,… 

 

Předmětem prolínají průřezová témata: 

- VDO: občanská společnost a stát; formy participace občanů v politickém životě; principy 

demokracie  

- OSV: rozvoj schopností poznávání; seberegulace, sebeorganizace; kreativita; poznávání 

lidí; mezilidské vztahy; komunikace; kooperace; řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti; hodnoty, postoje 

- EV: ekosystémy; základní podmínky života; problémy životního prostředí; vztah člověka 

k prostředí 
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- MDV: kritické čtení a vnímání mediálního sdělení; interpretace vztahu mediálního sdělení a 

reality; stavba mediálního sdělení; tvorba mediálního sdělení; práce v realizačním týmu 

- EGS: objevování Evropy, světa 

- MKV: kulturní diference; lidské vztahy; etnický původ; multikulturalita; principy solidarity 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie  

 

Kompetence k učení 

Učitel vede žáky:   - k vyhledávání, shromažďování, třídění, porovnávání informací 

         - k používání odborné terminologie 

         - k nalézání souvislostí mezi získanými poznatky a využití v praxi 

         - k využívání vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů  

Žák - vybírá a využívá  vhodné způsoby a metody pro efektivní učení, propojuje získané      

poznatky do širších celků, nalézá souvislosti 

 - získané poznatky kriticky posuzuje, porovnává a formuluje závěry 

 - poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení 

 

Kompetence komunikativní 

Učitel vede žáky: - ke komunikaci mezi sebou a učitelem a k dodržování předem   

                stanovených pravidel vzájemné komunikace 

   - k naslouchání a respektování názorů druhých 

   - k interpretaci či prezentaci různých textů, obrazových materiálů, grafů  

                a jiných forem záznamů v písemné i mluvené podobě 

Žák - formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se souvisle  

    a kultivovaně v písemném i ústním projevu 

 - učí se naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reaguje 

 

Kompetence k řešení problémů 

Učitel vede žáky:   - k vyhledávání a kombinování informací z různých informačních zdrojů 

         - k využívání metod, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům  

           sami žáci 

         - k argumentaci, k diskusi na dané téma, k obhajování svých výroků 

         - k odpovědím na otevřené otázky 

         - k práci s chybou 

Žák - je schopen pochopit problém, vyhledat k němu vhodné informace, diskutovat  

    o možnostech řešení 

 - učí se myslet kriticky, je schopen hájit svá rozhodnutí 

 

Kompetence sociální a personální 

Učitel vede žáky: - k využívání skupinového a inkluzivního vyučování 

   - k utváření pocitu zodpovědnosti za svá jednání 

   - k ochotě pomoci a o pomoc požádat 

              - k spoluúčasti na vytváření kritérií hodnocení a k následnému hodnocení 

                 svých výsledků 

             -  k dodržování dohodnuté kvality, postupů, termínů 
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                                        - k občanské odpovědnosti za vytváření podmínek pro udržitelný 

                                          rozvoj v lokálním a globálním měřítku 

 

Žák - spolupracuje ve skupinách na základě vytvořených pravidel 

 - upevňuje dobré mezilidské vztahy 

 - pomáhá ostatním a je schopen o pomoc požádat 

 - učí se vzájemnému naslouchání 

 

Kompetence občanské 

Učitel vede žáky: - k dodržování pravidel slušného chování 

   - k pochopení  práv a povinností v souvislosti s principem trvale   

                udržitelného rozvoje 

   - k tomu, aby brali ohled na druhé 

   - k vytváření osobních představ o geografickém a životním prostředí 

Žák - respektuje názory druhých 

 -  uvědomuje si svá práva a povinnosti ve škole i mimo školu 

 - rozhoduje se zodpovědně podle dané situace 

 - chápe základní environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní     

prostředí, jedná v zájmu trvale udržitelného rozvoje 

 

Kompetence pracovní 

Učitel vede žáky: - k dodržování pravidel bezpečného chování v terénu 

   - k  vyhledávání a využívání různých zdrojů informací 

Žák - je seznámen s pravidly bezpečného chování v terénu 

 - je veden k efektivní práci 

 

 

 

Užité zkratky 

 

VDO – výchova demokratického občana 

 

OSV – osobnostní a sociální výchova 

 

EV – environmentální výchova 

 

MDV – mediální výchova 

 

EGS – myšlení v evropských a globálních souvislostech 

 

MKV – multikulturní výchova 

 

ICT – informační technologie 
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Vzdělávací obsah: Zeměpis 
 

6. ročník 

Očekávané výstupy Učivo 
Průřezová témata 

Projekty 

Mezipředmětové vztahy 

 

- objasní postavení Slunce ve 

vesmíru a popíše planetární 

systém a tělesa sluneční 

soustavy 

- charakterizuje polohu, povrch, 

pohyby Měsíce, jednotlivé fáze 

Měsíce 

- aplikuje poznatky o vesmíru a                       

o sluneční soustavě v pohledu 

na   zemské těleso 

- rozumí pojmům: planeta, 

hvězda, měsíce, meteorická 

tělesa, komety, Galaxie, cizí 

galaxie 

- postavení Země ve  vesmíru MDV – snímky z kosmu  

OSV – komunikace, naslouchání 

 

 

F –  sluneční soustava,  

skupenství látek 

Čj – Galaxie x galaxie 

Př – život ve vesmíru 

M – jednotky vzdáleností, 

porovnávání velikosti planet 

 

- používá v praktických    

příkladech znalosti o kulatosti 

planety Země 

-  hodnotí důsledky otáčení Země                 

kolem vlastní osy a oběhu 

Země kolem Slunce pro 

praktický život na Zemi 

- vysvětlí délku trvání dnů a nocí 

na Zemi a pravidelné střídání 

ročních období  

-  vysvětlí podstatu polárního dne 

- tvar a pohyby planety Země EGS – důsledky pohybů Země 

pro život lidí na světě 

OSV – otázka vlastního názoru 

na tvar, pohyby Země v minulosti 

MDV - aktuality 

 

  

M – porovnávání rozměrů 

Slunce, Měsíce, Země 

F – gravitační síla Země 

D – vývoj poznání o tvaru 

Země 

Ov – kalendář 

Př – roční období – změny 

v přírodě, život na Měsíci 

Čj – 2 významy slova den 
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a noci 

-  dokáže v praxi využít znalosti o 

jarní a podzimní rovnodennosti, 

zimním a letním slunovratu v 

praxi 
 

- používá glóbus jako zmenšený 

a zjednodušený model planety 

Země k demonstraci 

rozmístění oceánů, kontinentů 

a základních tvarů zemského 

povrchu                                                       

- glóbus 

  - měřítko glóbu 

EGS – model Země 

OSV – spolupráce při měření, 

výpočtech 

 

M – práce s měřítkem, 

převody jednotek, 

poměr.pojem úhlu, stupně 

Čj – skloňování slova glóbus 

- používá různé druhy plánů a 

map, umí je orientovat, 

přepočítávat vzdálenosti podle 

různých měřítek 

- seznámí se se znázorněním 

výškopisu a polohopisu na 

mapách 

-  prokáže aktivní znalost  

smluvených značek, vrstevnic, 

výškových kót, nadmořské 

výšky,   

- vyhledá potřebné informace v 

mapových atlasech, orientuje 

se v jejich obsahu a rejstřících 

- zeměpisná vycházka-práce 

s mapou, orientace v krajině 

-  různé druhy plánů a map, 

jejich měřítko 

-  obsah a grafika map, barvy,      

výškopis, polohopis a 

vysvětlivky  (mapový klíč) 

-  orientace plánu a mapy 

vzhledem ke   světovým 

stranám 

-  přepočet vzdáleností 

- práce s atlasem 

OSV – týmová spolupráce 

EGS – pohled na svět, ve kterém 

žiji 

 

 

M – práce s měřítkem, 

převody jednotek, poměr 

Př – tématické mapy 

D – tématické mapy 

Vv – estetická stránka mapy 

Čj – názvosloví 

 

- používá zeměpisnou síť a s 

pomocí 

  zeměpisných souřadnic určuje 

na geografickou polohu  

- vysvětlí příčiny rozdílného času 

- poledníky 

- rovnoběžky 

- zeměpisné souřadnice 

- zeměpisná síť 

- určování absolutní 

EGS – časová pásma 

M – polokružnice, určování času 

Ov – režim dne – časová pásma 
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   jednotlivých míst na Zemi, 

pochopí účel časových pásem 

dokáže stanovit místní čas 

- rozumí pojmům:poledník, 

místní   poledník, hlavní 

poledník, rovnoběžka, zemský 

rovník, zeměpisná síť, 

nadhlavník, obratníky, polární 

kruh,datová mez 

(matematické)  geografické 

polohy 

- určování časových pásem 

- vysvětlí  pojem krajinná sféra  

- orientuje se v objektech, jevech 

a  procesech v jednotlivých 

složkách přírodní sféry 

- rozpoznává souvislost a 

vzájemnou podmíněnost mezi 

jednotlivými přírodními 

složkami krajinné sféry 

- objasní stavbu zemského tělesa, 

dna oceánů 

- posuzuje zemský povrch - reliéf 

jako výsledek složitého 

působení endogenních a 

exogenních činitelů a lidských 

činností 

- s porozuměním pracuje 

s pojmy:počasí, podnebí, 

meteorologické prvky, celkový 

oběh vzduchu v atmosféře 

- vymezí a vyhledá na mapách 

různé podnebné pásy a 

porovnává je 

 - pozoruje, zaznamenává a 

vyhodnocuje počasí v místě 

 - krajinná sféra Země a její       

složky 

- pevninské a oceánské tvary 

zemského povrchu 

- význam jednotlivých  

přírodních   složek na Zemi 

 

 

 

 

- litosféra 

 

 

- atmosféra 

 

 

 

- hydrosféra 

 

 

ICT – Internet – zdroj informaci,  

ENV – klimatické změny, 

ekosystémy, význam vody, 

kvalita ovzduší, podmínky pro 

život 

EGS – propojení složek přírodní 

sféry, oteplování, rozšiřování 

pouští 

OSV – zájem o okolí, rozvoj 

kritického myšlení, řešení 

problémů 

 

 

Př - vznik krajinných sfér,  

endogenní, exogenní děje, 

horniny a nerosty, rozmístění 

fauny a flóry na Zemi, 

rozmanitost organismů, živá 

složka půdy, člověk v různých 

životních podmínkách, 

ekosystémy, fotosyntéza 

Čj – četba, synonyma – 

podnebí, klima 

F – teplota, tlak, hustota, 

změny skupenství 

Ov – šetření vodou, čistota 

ovzduší 

M – nadmořská výška 

D – časová představa o 

pohybu kontinentů 

 



Základní škola T.G. Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 

 218 

svého bydliště 

 - seznámí se s rozložením vody na  

Zemi 

- porozumí a vyhledá na mapách 

pojmy: oceán, moře, pohyby 

mořské vody, vodní toky, 

ledovce, podpovrchová 

voda,bezodtokové oblasti, jezera, 

bažiny, umělé vodní nádrže 

 - popíše složení půdy,půdní typy a 

druhy a jejich hospodářské 

využití,rozumí pojmům mateční 

hornina, humus,eroze půdy 

 - vysvětlí význam, využití a 

ochranu půdy,příčiny úbytku 

půdy na světě 

 - objasní uspořádání bioty 

v závislosti na zeměpisné šířce a 

nadmořské výšce 

 - vymezí geografická šířková 

pásma na Zemi 

- seznámí se s vlivy člověka na 

přírodní   prostředí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pedosféra 

 

 

 

 

 

 

- biosféra 

 

- určí geografickou polohu   

jednotlivých oceánů, světadílů 

podle zeměpisných souřadnic 

i z hlediska polohy na 

zemských polokoulích a v 

podnebných pásech 

- porovná rozlohu jednotlivých   

oceánů a světadílů 

- charakterizuje význam a 

- geografická poloha, rozloha,  

členitost a přírodní poměry 

oceánů, světadílů  

ENV – podmínky života na 

Zemi, ekologická problematika 

oceánů 

EGS – využití oceánů 

MDV – aktuality 

ITC - žáci by měli využívat různé 

zdroje poskytující obrazovou 

dokumentaci 

 

M – výsečové diagramy 

D – objevné cesty 

Př – vliv geografické polohy 

na život ve světadílech a 

v oceánech, ekologické 

katastrofy, využití oceánů 
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hospodářské využití oceánů 

- seznamuje se s ekologickou 

problematikou moří a oceánů 

 

- určí geografickou polohu a 

vyhledá na mapách polární 

oblasti 

- uvede význam Arktidy a 

Antarktidy  

-seznámí se s globálními 

problémy, které 

  těmto oblastem hrozí 

-posoudí význam mezinárodní 

politické a vědecké spolupráce 

při výzkumu a využívání 

polárních oblastí 

- Zeměpis světadílů – polární 

oblasti 

ENV – klimatické změny, 

podmínky života 

EGS – oteplování, mezinárodní 

spolupráce a výzkum 

MDV – aktuální stav, Češi(MU) 

v Antarktidě 

MKV – spolupráce mezi národy 

OSV - spolupráce 

 D – dobývání pólů 

Př – fauna, flóra 

Čj - četba 

 

- dokáže na mapě lokalizovat 

významné    geografické 

pojmy, s kterými se seznámí 

- provede regionalizaci 

v jednotlivých světadílech, 

vytyčí společné znaky daného 

- Zeměpis světadílů – Afrika,  

Austrálie a Oceánie - poloha, 

rozloha, členitost pobřeží, 

povrch, podnebí, vodstvo, 

rostlinstvo, živočišstvo, 

přírodní zdroje, obyvatelstvo a 

hospodářství  

ENV – využívání přírodních 

zdrojů – vyčerpatelnost, životní 

podmínky pro osídlení, možnost 

ohrožení podmínek pro život 

EGS – mezinárodní spolupráce, 

organizace, globalizace – 

nadnárodní firmy, výrobky na 

pultech obchodů, možnost života 

v jiných státech světa 

MKV – tolerance, rasismus, 

xenofobie, diskriminace 

OSV – demokratický způsob 

řešení konfliktů, mezilidské 

vztahy, řešení problémů, 

D – nejstarší osídlené oblasti, 

historie jednotlivých území, 

kolonizace- otroctví, význam 

zemědělství v historii, vývoj 

obchodu 

Ov- lidská práva, vzdělání 

Rv – životní styl 

Př – podmínky života na 

Zemi, nerostné suroviny, 

podmínky pro zemědělství 

M – rozbor grafů, kartogramů, 

porovnávání čísel 
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regionu a provede porovnání 

jednotlivých regionů  

-    vyhledá a provede stručnou 

      charakteristiku  

      nejvýznamnějších států  

      jednotlivých oblastí 

poznávání lidí 

VDO - dodržování lidských práv 

a svobod, forma vlády, principy 

demokracie 

 

- ovládá základy praktické 

topografie a orientace 

v terénu 

- aplikuje v terénu praktické 

postupy při pozorování, 

zobrazování a hodnocení 

krajiny 

- uplatňuje v praxi zásady 

bezpečného pohybu v krajině 

a při mimořádných situacích 

-cvičení a pozorování v terénu 

místní krajiny (orientační body, 

určování světových stran, 

odhad vzdálenosti a výše 

objektů, jednoduchý náčrt 

krajiny, situační plánek) 

 

-ochrana člověka při ohrožení 

zdraví a života 

  

- zopakuje si probírané učivo, 

systematicky si utřídí poznatky, 

a vytvoří si celkový náhled na 

geografické učivo  

- opakování    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základní škola T.G. Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 

 221 

 

7. ročník 

Očekávané výstupy Učivo 
Průřezová témata 

Projekty 

Mezipředmětové vztahy 

 

- provede regionalizaci 

v jednotlivých  světadílech, 

vytyčí společné znaky daného 

regionu, provede porovnání 

jednotlivých regionů  

- vyhledá a pojmenuje vybrané 

modelové státy, hlavní a 

významná města 

- vyhledá na mapách hlavní 

soustředění osídlení a 

hospodářských činností 

v jednotlivých světadílech, 

v regionech a modelových 

státech, popíše a porovná jejich 

sektorovou, odvětvovou a 

územní strukturu a zvažuje 

souvislost s přírodními poměry 

 

   Zeměpis světadílů – 

Amerika,    Evropa  

 

 

 

 

 

 

  Amerika - 

fyzickogeografická sféra 

 

Amerika – socioekonomická 

sféra, regionalizace, 

charakteristika států 

ENV – stav životního prostředí, 

další vývoj, ochrana, možnost 

změny 

VDO – prvky demokracie, forma 

vlády, orientace ve světě 

 OSV - komunikace s jinými 

národy, rozvoj schopností 

poznávání, kreativní myšlení, 

diskuze nad problémy 

EGS – život v evropském i 

mezinárodním prostoru, integrace, 

spolupráce zemí, postavení ČR, 

vliv globálních problémů, 

cestování 

MKV – kultura a tradice, 

rasismus, návštěvy v zahraničních 

rodinách 

MDV - aktuality, zdroj informací, 

obrazového materiálu 

 

 

Př – lidská populace, lidské 

rasy, podmínky života na 

Zemi, vliv osídlení na krajinu, 

obživa obyvatelstva, produkty 

rostlinné a živočišné výroby, 

suroviny pro textilní a 

potravinářský průmysl,  hlad, 

HIV 

D – nejstarší osídlené 

oblasti,vznik prvních měst, 

vývoj urbanizace, průmyslová 

revoluce – významné,  

význam zemědělství 

v historii, význam objevných 

plaveb,  

Rv- rozdílné podmínky života 

lidí v různých částech světa – 

city x slum 

M – rozbor grafů, 

kartogramů, porovnávání 

čísel, určování hustoty 

zalidnění, průměrné hodnoty, 

jednotky plochy 

Ch – využití nerostných 

surovin, chemický průmysl, 

petrochemie,  

F – typy elektráren,  rychlost 

dopravních prostředků 

Pč – suroviny pro přípravu 



Základní škola T.G. Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 

 222 

- vyhledá na mapách 

nejvýznamnější oblasti 

cestovního ruchu  

- dokáže na mapě lokalizovat 

významné geografické pojmy, 

s kterými se seznámí 

 

Evropa – fyzickogeogr. + 

socioekonomická charakteristika 

Evropa – regionalizace, státy 

 
 

pokrmů 

- zopakuje si probírané učivo, 

systematicky si utřídí 

poznatky, a vytvoří si celkový 

náhled na geografické učivo 

- opakování   

 

 

 

 

8. ročník:  

 

Očekávané výstupy Učivo 
Průřezová témata, 

Projekty 
Mezipředmětové vztahy 

- vyhledá na mapách 

nejvýznamnější oblasti 

cestovního ruchu  

- dokáže na mapě lokalizovat 

významné geografické pojmy, 

s kterými se seznámí 

 

- určí geografickou polohu České   

republiky  

- vyhodnotí relativní 

geografickou polohu České 

 

Evropa – regionalizace, státy 

 

 

 

 

 

ČR 

- absolutní geografická poloha 

(poloha v zeměpisné síti), 

relativní geografická poloha, 

rozloha, členitost povrchu 

ENV – stav přírody, ochrana, 

předpoklad vývoje 

EGS – poloha státu na mapě 

světa, orientace  

 

 

 

  

Př – geologická stavba, 

ochrana přírody 

M – porovnávání rozlohy 

F – atmosférické prvky 
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republiky podle různých kritérií 

- porovná rozlohu České 

republiky s rozlohou  

sousedních států 

- popíše s pomocí obecně 

zeměpisných a tématických map 

vznik a vývoj reliéfu, určí a 

vyhledá horopisné celky, 

charakterizuje podnebí, vodstvo, 

půdy,  rostlinstvo a živočišstvo 

- zhodnotí stav životního 

prostředí, vymezí NP a CHKO a 

pochopí jejich důležitost 

a přírodní poměry České 

republiky 

 

- vyhledá, popíše a zdůvodňuje 

na mapách největší a nejmenší 

soustředění obyvatelstva 

v České republice 

- vyhledá na mapách největší a 

nejvýznamnější sídla v České 

republice a určí jejich 

lokalizační faktory 

- srovnává ukazatele o lidnatosti,    

rozmístění, pohybu a struktuře 

obyvatelstva České republiky 

se sousedními státy 

- vyhledá aktuální demografické 

údaje týkající se své obce, 

zpracovává je, vyhodnocuje a 

pokouší se o prognózu dalšího 

vývoje 

 

rozmístění obyvatelstva a sídelní 

poměry České republiky 

 

MKV – jednání s lidmi 

jednotlivých národů, vlastní 

názor, naslouchání, , národnostní 

menšiny, rasismus, xenofobie, 

kultura a tradice 

EGS – vzájemné vztahy mezi 

národy, cestování, návštěvy v 

zahraničních rodinách 

MDV – zdroj informací, 

obrazových materiálů, aktuality 

ICT- údaje o své obci ( ČSU) 

 

 

Český jazyk – nářečí 

M – hustota obyv., grafy 

Př- vliv osídlení na krajinu 

D - vznik prvních měst, vývoj 

urbanizace 
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- rozlišuje a porovnává 

předpoklady, 

  rozmístění a perspektivu 

  hospodářských   aktivit  

 v České republice   

- hospodářství České republiky 

charakterizuje po jednotlivých 

oblastech: průmysl, 

zemědělství, doprava a spoje, 

služby, cestovní ruch, 

zahraniční obchod 

- zhodnotí postavení své obce 

v rámci hospodářství celé 

republiky 

rozmístění hospodářských 

činností České republiky 

ENV – vliv hospodářství na 

životní prostředí - těžba, 

průmyslové závody, doprava, 

cestování 

OSV – vytvoření názoru na stav 

hospodářství 

 EGS – postavení hospodářství 

v rámci EU a světa, rozvoj služeb 

MDV – reklama, zdroj informací, 

aktuality 

 

Ch – využití nerostných 

surovin, chemický průmysl, 

petrochemie 

D – historie průmyslu 

Př- obživa obyvatelstva, 

produkty rostlinné a živočišné 

výroby, fosilní paliva, 

suroviny pro textilní a 

potravinářský průmysl, 

F – typy elektráren 

- lokalizuje na mapách jednotlivé 

regiony a administrativní celky  

v České republice, 

- charakterizuje přírodní 

podmínky, hospodářství, 

zvláštnosti, kulturní 

zajímavosti jednotlivých 

regionů a porovnává jejich 

hospodářskou 

   funkci a vyspělost 

 

 

- zopakuje si probírané učivo, 

systematicky si utřídí poznatky, 

a vytvoří si celkový náhled na 

geografické učivo 

 

regiony  České republiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opakování 
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9. ročník 

Očekávané výstupy Učivo 

 

Průřezová témata 

Projekty 

Mezipředmětové vztahy 

- lokalizuje na mapách jednotlivé 

regiony a administrativní celky  

v České republice, 

- charakterizuje přírodní 

podmínky, hospodářství, 

zvláštnosti, kulturní zajímavosti 

jednotlivých regionů a 

porovnává jejich hospodářskou 

   funkci a vyspělost 

regiony  České republiky 

 

skupinová práce dětí- projekty 

ENV – stav životního prostředí 

OSV - spolupráce, obhajoba 

vlastního názoru 

MDV - sběr, třídění, hodnocení 

hosp. údajů, srovnání regionů 
 

D – historie regionů 

Ch – průmysl regionů 

Čj – významné osobnosti 

M – práce s daty 

Př - krajina, stav přírody  

- pracuje aktivně s tématickými 

mapami obsahujícími informace 

o obyvatelstvu, sídlech a 

hospodářských činnostech 

v celosvětovém měřítku 

- rozlišuje a posuzuje předpoklady 

a lokalizační faktory sídel a 

hospodářských aktivit na 

konkrétních regionálních 

příkladech 

- orientuje se v počtu a 

rozmístění lidí na Zemi, 

vyhodnocuje aktuální 

demografické ukazatele 

- popisuje rozmístění lidských ras, 

národů, jazyků, náboženství, 

lidských sídel, nejvýznamnějších 

Obyvatelstvo a sídla ICT – zdroj informací 

MKV –historie, tradice, kultura a 

rozmanitost různých etnik 

OSV – vztahy mezi lidmi, 

odpovědné řešení problémů, 

diskuse na dané téma, skupinová 

práce 

 ENV – vztah k přírodě, vliv 

hospodářství na krajinu a životní 

prostředí, ochrana přírody 

EGS – život v mezinárodním 

prostoru, globalizace, závislost sv. 

hospodářství na těžbě ner. 

surovin, vyčerpatelnost ner. 

surovin, šetření 

MDV – zdroje informací, 

aktuality 

Př – lidská populace, lidské 

rasy,  vliv osídlení na krajinu, 

obživa obyvatelstva, suroviny 

pro textilní a potravinářský 

průmysl, podvýživa, hlad, 

HIV 

D – nejstarší osídlené oblasti, 

zvyšování tempa růstu 

obyvatelstva od 19. st. – 

demografická revoluce, vznik 

prvních měst, vývoj 

urbanizace, 

Ov – lidská práva, pokrok 

lidstva, konzumní způsob 

života, šetření surovinami, 

bezpečnost dopravy, význam 

vzdělání pro člověka, volba 

povolání, zdravý životní styl 

Rv- rozdílné podmínky života 
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aglomerací 

-  určí a vyhledá hlavní oblasti   

světového hospodářství 

- porovnává a lokalizuje na 

mapách hlavní (jádrové) 

a vedlejší (periferní) oblasti 

světového hospodářství 

- vymezí kritéria hodnocení 

vyspělosti státu, uvede, vyhledá a 

charakterizuje příklady států 

podle stupně rozvoje 

lidí v různých částech světa – 

city x slum 

M – rozbor grafů, 

kartogramů, porovnávání 

čísel, určování hustoty 

zalidnění, průměrné hodnoty, 

jednotky plochy 

 

 

- orientuje se na politické mapě 

světa 

- uvede aktuální počet států 

současného světa, vyhledá na 

politické mapě světa nově 

vzniklé státy 

- rozlišuje a porovnává státy 

světa podle zeměpisné polohy, 

počtu obyvatelstva, hlediska 

svrchovanosti, 

   státního zřízení a formy vlády, 

správního členění 

- uvádí příklady různé míry 

demokracie ve světě 

- lokalizuje aktuální příklady 

politických,  národnostních a 

náboženských konfliktů ve světě 

, 

Politický zeměpis 

ICT – zdroj informací 

VDO – prvky vlády, demokracie, 

totalita, vztahy mezi státy světa 

OSV -  řešení problémových 

úkolů – formulace svého názoru, 

naslouchání, argumenty 

 MKV – politické a sociální 

konflikty, tolerance, výchova 

proti rasismu 

 EGS důsledky zemědělství pro 

každého z nás 

MDV – aktuality, zdroj informací 

 

 

 

M – zpracování statistických  

údajů 

Ov- státní zřízení, forma 

vlády, principy demokracie, 

náboženství, národnostní 

menšiny, příčiny válek, 

možnosti řešení konfliktů, 

mezinárodní spolupráce 

D – vznik států v minulosti, 

vývoj počtu států 

Př – vliv přírodních podmínek 

na osídlení 

Cj – zdroj informací 
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- uvede příklady 

nejvýznamnějších politických, 

vojenských a hospodářských 

seskupení 

- lokalizuje na mapách hlavní 

světové surovinové a energetické 

zdroje 

- porovnává faktory a předpoklady 

pro vznik  průmyslových center 

- na mapě určí  nejprůmyslovější  

oblasti světa 

- vliv těžby nerostných surovin a 

průmyslu na životní prostředí 

 

-   určí nejdůležitější plodiny jejich 

význam pro výživu lidstva a 

oblasti jejich pěstování 

-   zemědělství a životní prostředí 

 

- zná druhy dopravy, nejznámější 

dopravní cesty 

-  umí posoudit rentabilitu 

jednotlivých druhů dopravy a 

jejich vliv na životní prostředí 

 

 

Průmysl a krajina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemědělství a krajina 

 

 

 

 

Doprava 

 

ICT – zdroj informací 

ENV, aktivní řešení problémů 

životního prostředí , trvale 

udržitelný rozvoj 

 EGS – globalizace, globální 

úroveň uvažování, důsledky gl. 

problémů pro každého z nás 

OSV – vlastní zodpovědnost při 

řešení problémů, komunikace, 

hledání kompromisu 

Projekt – Globální problémy 

Př – podvýživa, hlad, AIDS, 

kyselé deště, oteplování, 

ekologické katastrofy, 

rozšiřování pouští, 

vyčerpatelné nerostné 

suroviny, kácení tropických 

deštných lesů, fotosyntéza 

Ch – skleníkový efekt, kyselé 

deště, složení atmosféry, 

ozón, oteplování, výfukové 

plyny, ropné havárie, nerostné 

suroviny, jiné zdroje energie, 

pitná voda – znečištění 

D – rozvoj společnosti, 

změny krajiny, života lidí 

v průběhu času 

F – alternativní zdroje 

energie, rozvoj techniky 

Ov – mezinárodní spolupráce, 

pokrok lidstva, šetření 

surovinami 

 

- porovnává různé krajiny jako 

součást pevninské části sféry, 

rozlišuje na 

konkrétníchpříkladech specifické 

znaky a funkce krajin 

 

-uvádí konkrétní příklady 

krajina – prostředí, typy krajin 

společenské a hospodářské  

 

 

 

 

-trvale udržitelný život a rozvoj,  

ENV –ochrana přírody, trvale 

udržitelný rozvoj 

MDV – kritické vyhodnocení 

informací 

EGS – globální úroveň životního 

prostředí – možnosti zlepšení 

OSV - osobní zodpovědnost za 
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přírodních a kulturních 

krajinných složek a prvků, 

prostorové rozmístění hlavních 

ekosystémů 

 

 

 

 

- uvádí na vybraných příkladech 

závažbé důsledky a rizika 

přírodních a společenských vlivů 

na životní protředí 

  

 Principy a zásady ochrany 

přírody a životního prostředí, 

chráněná území, globální 

ekologické a environmentáln 

problémy lidstvaí 

 

 

 

-vlivy na krajinu a na životní 

prostředí 

 

 

  

jednání v okolním prostředí 

 

 

 

 

Př – životní prostředí, ekologie, 

vliv prostředí na zdraví lidí, život 

v přírodní a kulturní krajině 

 

 

- zopakuje si probírané učivo, 

systematicky si utřídí poznatky, 

 

 a vytvoří si celkový náhled na 

geografické učivo 

opakování geografického učiva 

na základní škole 
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Vzdělávací oblast:      Člověk a společnost 

 

Vzdělávací obor:        Dějepis 

 

Vyučovací předmět:  Dějepis 

 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
 

Vzdělávací obor Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním 

posláním je kultivace historického vědomí jedince a uchování kontinuity historické paměti, 

především ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důležité je zejména poznávání dějů, 

skutků a jevů, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do obrazu 

naší současnosti. Důraz je kladen především na dějiny 19. a 20. století, kde leží kořeny většiny 

současných společenských jevů. Významně se uplatňuje zřetel k základním hodnotám evropské 

civilizace. Podstatné je rozvíjet takové časové a prostorové představy i empatie, které umožňují 

žákům lépe proniknout k pochopení historických jevů a dějů. Žáci jsou vedeni k poznání, že 

historie není jen uzavřenou minulostí ani shlukem faktů a definitivních závěrů, ale je kladením 

otázek, jimiž se současnost prostřednictvím minulosti ptá po svém vlastním charakteru a své 

možné budoucnosti. Obecné historické problémy jsou konkretizovány prostřednictvím 

zařazování dějin regionu i dějin místních. Žáci jsou vedeni k úctě k vlastnímu národu i k jiným 

národům. 

 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení: 
 

Hodinová dotace v jednotlivých ročnících: 2 – 2 - 2 – 2 . 

Výuka probíhá převážně v učebně dějepisu, kde jsou k dispozici všechny výukové materiály a 

pomůcky. 
 

Používané metody a formy práce 

- frontální výuka 

- projektová výuka 

- týmová a skupinová práce 

- samostatná práce s textem a literaturou 

- besedy, přednášky a diskuse s odborníky 

- exkurze 

 

 
 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení: 

• chápat probírané oblasti v dějepisném kontextu,  

• vyhledávat a třídit informace o probíraných oblastech podle zadaných kritérií,  

• seznámit se s obecně používanými znaky, termíny a symboly a dávat je do vzájemných 

souvislostí.     

• rozborem jednoduchých historických textů vést žáky k analýze a k hodnocení textu 
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Kompetence k řešení problémů: 

• vnímat nejrůznější společenské problémy v jejich vývoji,  

• umět pracovat s dějepisnými atlasy a mapami a přispět tak k získání základních 

historicko-geografických souvislostí a prostorové orientace  

• při řešení problémů objevovat paralely s historií,  

• svá řešení posuzovat z nejrůznějších společenských aspektů.  

 

Kompetence komunikativní: 

• pochopit potřebu vyslechnout odlišný názor a zabývat se jím,  

• osvojit si postupy při užívání informačních a komunikačních prostředků a naučit se je 

tvořivě využívat jako nástroje poznání,  

• odlišovat informace podstatné od nepodstatných v souvislosti se zpracovávaným úkolem 

• využívat získané komunikační dovednosti.  

 

Kompetence sociální a personální: 

• Chápat význam týmové práce a postavení samostatné práce,  

• uvědoměle přijímat, získávat role v různých skupinách,  

• naučit se diskutovat.  

 

Kompetence občanské 

• přijmout základní principy, na kterých spočívají zákony a společenské normy,  

• poznat naše kulturní tradice a historické dědictví a tímto poznáním cítit potřebu je 

chránit,  

• respektovat přesvědčení druhých lidí a vážit si jejich vnitřních hodnot,  

• nacházet nenásilné cesty k řešení konfliktů. 

 

Kompetence pracovní 

• nacházet způsoby, jak využívat znalostí získané ve škole i mimo ni pro svůj další rozvoj,  

• rozvíjet své myšlení a nacházet nová řešení. 
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Vzdělávací obsah: Dějepis 
 

6. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová 

témata,projekty 

Mezipředmětové 

vztahy 

- porozumí významu dějepisných znalostí pro život ve 

společnosti 

- objasní význam znalostí historických poznatků na 

příkladech ze svého okolí 

- na příkladech ukáže druhy historických pramenů 

- popíše činnost archivů a muzeí, matrik.  

- zapamatuje si nejdůležitější muzea v České republice a 

v okolí svého bydliště 

- popíše různé způsoby měření času 

- vyjmenuje a zařadí nejdůležitější  historické epochy 

- objasní účel historické mapy  

 

- zapamatuje si obydlí pravěkých lidí 

- srovná vývojové typy člověka 

- zařadí hlavní vývojová období pravěku 

- vysvětlí neolitickou revoluci na základě změny klimatu 

- popíše funkci pravěkých nástrojů 

- objasní vliv použití kovu na zemědělství 

-  uvede příklady využití kovů v pravěké společnosti 

- srovná využití a znalost kovů v pravěku a dnes 

- srovná život různých národů v pravěku na našem území 

- vyjmenuje hlavní archeologické kultury na našem území  

- uvede nejdůležitější archeologické oblasti a nálezy na 

našem území 

- srovná základní znaky společnosti v pravěku v různých 

obdobích 

 

 

Úvod do dějepisu 

Prameny 

Čas a kalendář 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravěk 

Archeologie 

Členění pravěku 

Vznik a vývoj lidského rodu 

Doby ledové 

Paleolit (starší doba kamenná) 

Mezolit (stř. doba kamenná) 

Neolit (ml. doba kamenná) 

Eneolit (pozdní doba k.) 

Doba Bronzová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M – sčítání, 

odčítání, záporná 

čísla (časová 

přímka) 

 

Z – mapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VV – pravěké umění  

 

 

 

 

CH – kovy  
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- zapamatuje si oblasti vzniku nejstarších států 

- objasní rozdíl mezi pravěkem a starověkem 

- srovná rozdíl mezi starověkým východní a antickou  

   civilizací 

- zapamatuje si souvislost velkých řek a nejstarších  

  civilizací 

- identifikuje významné historické památky nejstaršího 

  období 

- srovná různé druhy písma u různých civilizací 

- identifikuje starověké vynálezy využívané v dnešní době 

- objasní přínos starověkých civilizací pro dnešní vědu 

- zapamatuje si velká náboženství starověku přetrvávající  

  dodnes 

- srovná situaci starověkých území se dneškem  

- popíše vývoj řecké a římské kultury 

- identifikuje významné osoby antické kultury 

- na příkladech doloží přínos Řecka a Říma evropské  

  civilizaci 

- srovná řecké a římské náboženství na příkladech 

- zapamatuje si nejdůležitější postavy antických bájí 

- popíše vznik řeckých městských států a různé formy  

  jejich řízení 

- popíše sociální rozvrstvení v konkrétních státech 

- vysvětlí příčiny a důsledky řeckých a římských expanzí 

- porovná formy vlády v různých státech v průběhu dějin 

- vyjmenuje instituce antických dějin a uvede jejich odkaz  

  dnešku 

- porovná přínos významných osobností pro rozvoj 

antického Řecka a Říma 

- objasní pád Říma v důsledku stěhování národů 

Starověk 

Historická mapa  

Mezopotámie 

Babylon a Asýrie 

Klínové písmo 

Starověký Egypt 

Hieroglyfy 

Pyramidy 

Mumifikace 

Indie 

Kasty 

Starověká Čína 

Starověké Řecko 

Kréta 

Olympijské hry 

Mykény 

Homér 

Raná řecká tyranida 

Sparta 

Atény 

Demokracie 

Řecko-perské války 

Peloponéská válka 

Alexandr Makedonský 

Řecká kultura a věda 

Náboženství 

Starověký Řím 

Etruskové 

Romulus a Rémus 

Otroci 

Doba královská 

Raná římská republika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olympijské hry 

 

Výchova 

k myšlení 

v evropských a 

globálních 

souvislostech – 

Evropa a svět 

nás zajímá 

 

Řecké báje 

 

Výchova 

demokratického 

občana – 

principy 

demokracie jako 

formy vlády a 

způsobu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TV- Olympijské hry 

 

 

 

 

 

Z – Řecko, Černé 

moře, Středomoří 

 

F – Páka, kladka 

 

      - Trója 

Čj-  Starověké báje a 

pověsti, Trója   

 

VV – starověké 

umění 
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- vyhledá na mapě nejdůležitější římské provincie Punské války 

Krize a zánik republiky 

Spartakovo povstání 

Caesar 

Římské císařství 

Konstantin 

Křesťanství 

Rozpad říše římské 

Zánik západního Říma 

Stěhování národů 

Římská věda a kultura 

Náboženství 

 

 

Doba železná 

- Keltové 

Doba římská 

- Germání 

Stěhování národů 

- Slované 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rozhodování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M – Římské číslice 

 

Čj   - Bible 
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7. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová 

témata,projekty 

Mezipředmětové 

vztahy 

- časově vymezí středověk a vysvětlí příčiny pro toto 

dělení 

- zapamatuje si oblasti obydlené nově příchozími  

- objasní souvislost mezi příchodem nových etnik a 

současným etnickým rozdělením Evropy 

- porozumí příčinám rozdílného vývoje nejstarších státních 

útvarů 

- na mapě vyhledá nejstarší státní útvary na evropském 

světadíle 

- zapamatuje si významné raně středověké říše 

- rozpozná rozdíly ve správě raně středověkých říší 

- vysvětlí příčiny, které vedly ke vzniku raně středověkých 

státních útvarů v daných lokalitách 

- srovná situaci v raně středověké mapě světa s pravěkou a 

starověkou 

- objasní vliv Arabské říše na dnešní svět 

- zapamatuje si nejvýznamnější raně středověké panovníky 

a jejich přínos 

- vysvětlí na příkladech a s pomocí mapy střety 

nejvýznamnějších raně středověkých států 

- zapamatuje si nejdůležitější bitvy a raného středověku 

- zná nejdůležitější postavy z českých pověstí  

- zapamatuje si první státní útvary na našem území 

- vysvětlí přínos cyrilometodějské mise pro evropskou 

kulturu 

- objasní příčiny a důsledky změn v postavení českého 

panovníka pro středoevropskou oblast 

- na mapě ukáže nejdůležitější centra českého státu a 

porovná přírodní podmínky jednotlivých kmenových 

Raný středověk 

Zrod středověké Evropy 

Francká říše 

Byzanc 

Náboženství v raném  

středověku 

Kláštery 

Arabové a jejich výboje 

Slované 

Sámova říše 

Státy jižních a východních Slovanů, 

Kyjevská Rus 

Svatá říše římská 

Velkomoravská říše 

Cyril a Metoděj 

Uherský stát 

Počátky českého státu, sv. Václav, 

Slavníkovci 

Polsko 

První přemyslovští králové 

Románský sloh u nás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multikulturní 

výchova – 

etnický původ 

 

Výchova 

k myšlení 

v evropských a 

globálních 

souvislostech 

 

Evropa a svět 

nás zajímá 

 

Návštěva Prahy, 

hlavní stavební 

slohy 

Čj- pověsti, legendy, 

kroniky 

 

 

 

 

 

 

M- Arabské číslice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vv – románské 

výtvarné umění 
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území 

- doloží na příkladech vliv okolních kultur na 

velkomoravskou a českou kulturu   

- zapamatuje si nejdůležitější právní listiny raně 

středověké národní historie 

- vyjmenuje nejvýznamnější Přemyslovce a jejich činy 

- popíše příběhy nejvýznamnějších českých patronů 

- objasní na příkladech význam archeologických výzkumů 

pro poznávání raného středověku 

- porovná podobu raně středověké krajiny s dneškem 

- zdůvodní na příkladech významné postavení Karla IV. 

v národních i domácích dějinách 

- roztřídí slovanské etnikum a ukáže na mapě slovanské 

státy 

- srovná raně středověké umělecké slohy a popíše na 

příkladech rozdíly mezi nimi 

- popíše základní rysy světových náboženství a srovná je 

mezi sebou 

- objasní hierarchii v katolické církvi  

- uvede příčiny a důsledky křížových výprav a jejich 

dopad na dnešní společnost 

- zapamatuje si nejvýznamnější řeholnické řády - využívá 

historické mapy k popisu křížových výprav 

- využívá historické mapy ke jmenování hlavních středisek 

mnišských řádů na našem území 

- vysvětlí rozdíl mezi procentem věřících ve středověké a 

dnešní době 

- porozumí příčinám vzniku opozičních myšlenek uvnitř 

katolické církve a vyjmenuje jejich nejvýznamnější 

nositele 

- porozumí smyslu učení o trojím lidu 

- na příkladech doloží vliv kolonizace na změnu sociální 

struktury 

 

 

 

 

 

 

Vrcholný a pozdní středověk 

Města a vesnice 

Gotika 

Středověká vzdělanost, univerzity 

České země za posledních 

Přemyslovců, Kutná Hora 

Lucemburkové na českém trůnu, Karel 

IV. 

Stoletá válka 

Reformní hnutí u nás, Jan Hus,  

 

Husitské války, husitské proudy, 

artikuly, příjímání podobojí 

Jiří z Poděbrad, myšlenka sjednocené 

Evropy  

Jagellonci 

Vyhnání Arabů z Pyrenejského 

poloostrova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ch – zpracování kovů 

Čj- literatura doby 

Karla IV. a husitství 

- charakteristika 

Jiřího z Poděbrad 

Hv – nejstarší 

hudební nástroje 

Vv – gotické umění, 

vitráže 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základní škola T.G. Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 

 236 

- popíše středověké způsoby hospodaření, především 

trojpolní systém 

- popíše na příkladech podobu středověkých sídel a srovná 

se dnešním stavem 

- vyjmenuje základní městská práva 

- uvede příklady českých dolů a jejich vliv na rozvoj 

hospodářství 

- objasní hlavní myšlenky Husova učení a jeho pozici 

v katolické církvi 

- popíše průběh husitského hnutí a jeho význam pro české 

dějiny 

- vyjmenuje nejdůležitější osobnosti a místa husitské 

revoluce 

- vysvětlí důsledky izolace Čech v době husitské revoluce 

- porovná s pomocí historické mapy husitství na území 

našeho státu 

 

 

- objasní vliv antiky na život raně novověkého člověka 

- srovná změny v umění i společnosti za renesance 

- na příkladech pojmenuje základní rysy renesančního 

slohu 

- vysvětlí, jak změny v myšlení lidí a v ekonomice 

ovlivnily výsady katolické církve 

- pojmenuje změny, které nastaly v důsledku šíření 

renesance a humanismu ve společnosti 

- vysvětlí rozdíly mezi středověkem a novověkem 

- objasní nové myšlenky žádající reformu církve 

- popíše reakci katolické církve na reformační požadavky 

- vyjmenuje nejvýznamnější reformátory 

- objasní vliv reformace na náboženskou mapu raně 

novověké a dnešní Evropy 

- porovná cíle reformace a protireformace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raný novověk 

Hospodářské změny v Evropě v 15. a 

16. století, textil, knihtisk, doprava, 

manufaktura 

Objevné plavby, Amerika, Indiáni 

Renesance a humanismus 

Reformace a protireformace 

Španělsko a Nizozemí 

 

Alžběta I., Francis Drake 

Absolutistická monarchie ve Francii, 

Bartolomějská noc, hugenoti 

Svatá říše římská a německá 

reformace, Martin Luther 

Absolutismus Rusku, Ivan IV. Hrozný, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čj- drama 

    - cestopisy 

 

F- Leonardo da Vinci, 

létající stroj 

– Zatmění Slunce a 

Měsíce, Koperníkova 

heliocentrická 

soustava 

 

Hv – renesanční a 

barokní hudba 

Vv- renesanční a 

barokní umění, 

architektura 



Základní škola T.G. Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 

 237 

- uvede největší vynálezy na prahu novověku 

- vysvětlí příčiny, průběhy a důsledky české reformace 

- určí význam Husa a husitství pro některé současné církve 

na našem území 

- porozumí vývoji vztahu českých panovníků k české 

reformaci 

- určí význam politických myšlenek Jiřího z Poděbrad pro 

dnešní integrace Evropy 

- vysvětlí příčiny, předpoklady a důsledky zámořských 

objevů 

- jmenuje mocnosti a osobnosti spjaté se zámořskými 

objevy 

- čte v historické mapě objevné cesty 

- objasní význam rostoucí moci Habsburků pro politický 

vývoj v Evropě 

- na historické mapě ukáže habsburské državy 

- porozumí náboženskému rozdělení Evropy v 16. století, 

jeho příčinám a důsledkům s pomocí historické mapy 

- porovná postavení českého státu v Evropě před nástupem 

Habsburků na české trůn a po něm 

- popíše vývoj vztahu habsburského panovníka a českých 

stavů 

- uvede jména nejznámějších habsburských panovníků a 

jejich činy 

- ukáže vliv reformních myšlenek na náboženství ve 

Francii a Anglii  

- popíše s pomocí mapy průběh třicetileté války 

- na příkladech demonstruje důsledky války pro 

obyvatelstvo českých zemí 

- objasní světový význam Jana Amose Komenského 

 

samoděržaví 

České země za Habsburků, 

protihabsburský odboj, stavy 

Náboženské poměry za Habsburků, 

rekatolizace. 

Rudolfínská doba 

Předbělohorská kultura 

České stavovské povstání, 

defenestrace, Fridrich Falcký, Bílá 

hora, staroměstská exekuce 

Třicetiletá válka  

Pobělohorské české země, exil, 

hospodářský úpadek, J. A. Komenský 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čj -     - J. A. 

Komenský 
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8. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová 

témata 

Mezipředmětové 

vztahy 

- porovná situaci v Evropě před a po třicetileté válce 

- porozumí funkci parlamentů v nizozemské a anglické 

revoluci 

- objasní souvislost mezi posilováním pozice měšťanstva a 

růstem moci parlamentu v 16. a 17. století. 

- s pomocí historických map porovná hospodářský a 

sociální vývoj v parlamentních a absolutistických a 

konstitučních monarchiích 

- popíše projevy absolutismu v západní a východní Evropě 

- srovná pojmy nevolnictví a poddanství 

- na příkladech popíše základní znaky baroka  

- určí významné barokní památky u nás 

- jmenuje nejvýznamnější barokní umělce a jejich díla 

 

- zdůvodní vedoucí postavení Anglie v 18. a 19. století 

- posoudí vliv osvícenství na společenské změny 

- vyjmenuje nejvýznamnější osvícenské myslitele 

- uvede nejvýznamnější vynálezy první průmyslové 

revoluce, jejich autory a jejich použití  

- porovná průmyslovou situaci v 18. století a dnes 

- s pomocí historické mapy určí nejvýznamnější evropská 

centra průmyslové revoluce 

- rozpozná proměny společnosti po průmyslové revoluci¨ 

- porozumí myšlenkám osvícenského absolutismu 

- jmenuje prvky osvícenského absolutismu v konkrétních 

státech 

- zapamatuje si význam vlády Marie Terezie a Josefa II. 

pro rozvoj moderního českého národa 

Občanská válka v Anglii 

Francie za Ludvíka XIV. 

Baroko 

Petr I. a Rusko 

Vznik Pruska 

Baroko 

 

 

 

 

 

 

 

Osvícenský absolutismus 

Osvícenství 

Přírodovědné objevy 

Klasicismus 

Britské impérium 

Vznik USA 

Vzestup Pruska 

Marie Terezie a Josef  II. 

Rusko za Kateřiny II. 

 

 

 

 

 

Velká francouzská revoluce 

Multikulturní 

výchova – 

etnický původ 

 

Výchova 

k myšlení 

v evropských a 

globálních 

souvislostech 

 

Evropa a svět 

nás zajímá 

 

Výchova 

demokratického 

občana – občan, 

občanská 

společnost a stát 

 

Výchova 

k myšlení 

v evropských a 

globálních 

souvislostech – 

Objevujeme 

Evropu a svět 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čj- literatura v 18. 

století 

 

Hv- klasicismus 

 

Vv- architektura 
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- popíše příčiny, průběh a důsledky velké francouzské 

revoluce 

- určí vliv osvícenských myšlenek ve francouzské revoluci 

- rozpozná prvky parlamentarismu a demokracie ve 

francouzské revoluci 

- vyjmenuje hlavní události napoleonských válek a 

Napoleonovy vlády 

- zapamatuje si stopu Napoleona na našem území 

- porozumí vlivu napoleonských válek na konkrétní státy 

s pomocí historické mapy 

- objasní význam vídeňského mírového kongresu pro 

politické uspořádání Evropy po Napoleonských válkách 

- porovná historickou mapu světa před a po napoleonských 

válkách 

 

- uvede do souvislosti změny v habsburské monarchii a 

české národní obrození 

- zapamatuje si významné představitele českého národního 

obrození a uvede jejich činy 

- porovná myšlenky osvícenství a romantismu 

- na příkladech identifikuje základní prvky klasicismu a 

empíru 

- porovná cíle národních hnutí v Evropě 

- srovná politickou mapu Evropy v 18. a první polovině 

19. století 

 

- porozumí významu měšťanstva pro rozvoj evropských 

národních hnuti 

- vysvětlí cíle konkrétních států v revolucích 1848/49 

- popíše úlohu dělnictva v revolucích 1848 

- s pomocí historické mapy určí hlavní centra evropských 

revolucí 

- srovná situaci na historických mapách Německa a Itálie 

Francie před revolucí 

Třetí stav 

Francie republikou 

Císařství Napoleona I. 

 

 

 

 

 

 

 

Ponapoleonská Evropa 

Svatá aliance, Vídeňský kongres 

Romantismus 

Průmyslová revoluce, 

kapitalismus,liberalismus, odbory 

Situace na Balkáně 

Metternichův absolutismus 

České národní obrození 

Průmyslové oblasti 

 

Revoluce 1848/49 

Revoluce ve Francii 

Pokus o sjednocení Německa a Itálie 

Rok 1848 v habsburské monarchii a 

českých zemích 

 

 Výchova 

demokratického 

občana – občan, 

občanská 

společnost a stát 

 

Bitva u Slavkova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čj- romantismus 

    - obrozenecká 

literatura 

Z- průmysl ČR 

   - obyvatlestvo a 

sídla ČR 

  - doprava ČR 

F- parní stroj 

Hv- romantismus 

Vv- malířství  
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v polovině 19. století a dnes 

- na příkladech doloží souvislost mezi cílem revoluce a 

úrovní výroby v konkrétních zemích 

- identifikuje hlavní postavy revoluce u nás 

- popíše průběh revoluce v českých zemích a její výsledky 

a důsledky 

- ukáže na příkladech prvky parlamentarismu v Rakousku 

- porovná cíle různých politických směrů v 19. století 

- identifikuje cíle dělnických stran a hnutí ve 2. polovině 

19. století 

- popíše typické rysy absolutismu v Rusku ve 2. 

polovině19. století 

- odhalí analogie politického systému v Anglii ve 2. 

polovině 19. století a dnes 

- určí na politické mapě centra socialistických hnutí 

- na příkladech dokáže sílení nacionalistických tendencí v 

Evropě 

- uvede příklady politických stran u nás a jejich zájmy  

- vyjmenuje nejvýznamnější české politiky 2. poloviny 19. 

století 

 

- vysvětlí průběh a důsledky sjednocení Itálie a Německa 

- popíše politický vývoj v USA ve druhé polovině 19. 

století 

- porovná rozvoj hospodářství v jednotlivých částech USA 

- popíše s pomocí historické mapy secesní válku (válku 

Severu proti Jihu)   

- porovná vývoj ve Spojených státech a v Evropě 

- vyjmenuje nové vynálezy 2. poloviny 19. století a jejich 

autory a jejich využití v konkrétních průmyslových 

odvětvích 

- porovná vzhled sídel před a po druhé průmyslové 

revoluci 

Porážka revoluce 

 

Porevoluční Evropa 

Viktoriánská Anglie 

Francie za II. císařství 

Krymská válka 

Sjednocení Itálie a Německa 

Habsburská monarchie a české země ve 

2. polovině 19. století 

Rakousko-uherské vyrovnání 

Politické strany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imperiální doba 

Imperialismus a kolonialismus 

Vzestup USA 

Válka Severu proti Jihu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čj- sci-fi, fantasy 

F- elektrický proud, 

motor 

Hv- romantismus 
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- prezentuje příčiny rostoucího napětí na Balkáně 

- s pomocí mapy popíše rozdělení kolonií na konci 19. 

století 

- určí souvislost mezi kolonizací a užíváním současného 

jazyka 

- ukáže na příkladech základní znaky uměleckých směrů 2. 

poloviny 19. století a porovná je mezi sebou 

- zapamatuje si nejvýznamnější umělce 2. poloviny 19. 

století 

- identifikuje nejvýznamnější české umělce a vynálezce 2. 

poloviny 19. století 

- s pomocí politické mapy vysvětlí situaci na světě 

v předvečer 1. světové války 

 

 

- popíše příčiny a průběh 1. světové války 

- uvede charakteristické rysy světové války a porovná 

s ostatními boji v minulosti 

- objeví souvislost mezi rozvojem průmyslu a 

dokonalejším vedením války 

- porovná politickou mapu světa před a po 1. světové válce 

- jmenuje zájmy jednotlivých států a bloků ve válce 

- identifikuje nejdůležitější osobnosti 1. světové války 

- zapamatuje si nejdůležitější bojiště 1. světové války 

- zhodnotí úlohu českého odboje a legií ve válce 

- porovná význam politiky USA pro průběh války  

- popíše významné mezníky meziválečného období 

- s pomocí mapy porovná svět před a po první světové 

válce 

- zapamatuje si státy vzniklé po první světové válce 

- ukáže na příkladech kladné a záporné stránky 

versailleského systému 

 

Ruské impérium 

 

 

 

 

 

Kapitalistická společnost a kultura 

před 1. světovou válkou 

Kapitalismus 

Elektřina 

České země před první světovou 

válkou 

 

První světová válka 

Spory před 1. světovou válkou 

Průběh 1. světové války 

Trojspolek a trojdohoda 

Válečné fronty 

Ruské revoluce 

Vstup USA do války 

Bolševická revoluce v Rusku 

Češi za první světové války 

Rozklad Rakousko-Uherska 

 

 

 

 

Poválečné uspořádání světa, 

versailleský systém 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchova 

demokratického 

občana – 

principy 

demokracie jako 

formy vlády a 

způsobu 

rozhodování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vv- secese 
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9. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová 

témata,projekty 

Mezipředmětové 

vztahy 

 

- identifikuje nejvýznamnější osobnosti meziválečného 

období 

- rozpozná souvislost mezi rychlým průmyslovým 

rozvojem a světovou hospodářskou krizí 

- analyzuje průběh a důsledky hospodářských a politických 

krizí ve vybraných demokratických státech 

- popíše příčiny, průběh a důsledky druhé světové války 

- identifikuje s pomocí historické mapy nejvýznamnější 

mezníky a bojiště 2. SV 

- zapamatuje si nejvýznamnější osobnosti 2. sv. války 

- dá do souvislosti nové chemické a fyzikální vynálezy 

s ničivostí druhé světové války 

- srovná obě světové války 

- jmenuje a rozlišuje základní znaky uměleckých směrů 

první poloviny 20. století 

- srovná chování Spojených států za obou světových válek 

- uvede nové zbraně použité za 2. světové války 

- na příkladech demonstruje společné a rozdílné znaky 

vybraných meziválečných totalitních systémů 

- posoudí vliv versailleského uspořádání na vznik 

totalitních systémů 

- vyhledá s pomocí historické mapy souvislost mezi 

ekonomickou situací konkrétních států a vznikem totality 

- objasní postoj totalitních režimů k lidským právům 

- s pomocí mapy vyjmenuje totalitní státy Evropy 30. let 

20. století 

- vyjmenuje zapojení totalitních států do lokálních 

Meziválečné období 

Společnost národů 

Malá dohoda 

Vznik Československa, hranice 

Demokracie v Československu, 

politické strany 

Poválečná krize 

Komunismus, fašismus 

Zlatá 20. léta 

Světová hospodářská krize 

Krize v ČSR 

Nacismus v Německu 

Komunismus v SSSR 

Rozpad versailleského systému 

Obrana Československa, Mnichov 

Kultura Československa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchova 

k myšlení 

v evropských a 

globálních 

souvislostech – 

Jsme Evropané 

 

Výchova 

k myšlení 

v evropských a 

globálních 

souvislostech – 

Objevujeme 

Evropu a svět 

 

Multikulturní 

výchova – 

princip 

sociálního smíru 

a solidarity, 

etnický původ 

 

 

 

Výchova 

demokratického 

občana – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hv – Jazz a swing  
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válečných systémů 30. let 20. století 

- objasní nezbytnost existence vnitřního a vnějšího 

nepřítele pro fungování totalitního režimu 

- popíše perzekuci nepřátel nacistického režimu v 

Německu 

- porozumí zrůdnosti nacistického průmyslu zabíjení 

- jmenuje s pomocí historické mapy nejvýznamnější 

koncentrační tábory 

- posoudí nebezpečí rasistických a antisemitských projevů 

pro pozitivní vývoj společnosti 

- zapamatuje si významné historické mezníky vývoje 

Československa 1918-1945 

- s pomocí mapy identifikuje vývoj státního území od roku 

1918 až do roku 1945 

- popíše a srovná politické systémy na našem území 

v letech 1918-1945 

- uvede příklady politických a hospodářských vazeb 

s evropskými státy  

- zapamatuje si nejvýznamnější české osobnosti let 1918-

45 

- zhodnotí s pomocí mapy národnostní složení v první 

republice 

- s pomocí mapy rozpozná hlavní průmyslové a 

zemědělské oblasti v Československu 

- objasní příčiny vysoké životní úrovně ve 20. letech 20. 

století 

- zhodnotí na příkladech rozdílný vztah Čechů k Třetí říši 

za druhé světové války 

- jmenuje s pomocí mapy nejdůležitější světová bojiště 

s účastí našich vojáků 

- porovná zájmy konkrétních politických stran za 

Československo a 2. světové války 

- popíše znaky architektonických směrů na našem území 

 

 

 

 

 

 

2. světová válka 

Vypuknutí 2. světové války 

Západní tažení 

Bitva o Británii 

Operace Barbarossa 

Obrat ve vývoji 

Život v protektorátu 

Domácí a zahraniční odboj 

Čeští vojáci na frontách 2. SV 

Demarkační čára 

Závěrečné etapy 2. SV 

Nagasaki, Hirošima 

Charakter 2. SV 

Genocida Židů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

principy 

demokracie jako 

formy vlády a 

způsobu 

rozhodování, 

formy 

participace 

občanů v 

politickém 

životě 

 

Environmentální 

výchova – lidské 

aktivity a 

problémy 

životního 

prostředí 

 

Mediální 

výchova, 

kritické čtení a 

vnímání 

mediálních 

sdělení 

 

Regionální 

dějiny 20. století 

 

 

 

 

F-Atomové jádro 
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v meziválečném období 

- vyjmenuje nejvýznamnější osobnosti kultury 

v meziválečném období a 2. světové válce   

- porovná vývoj v Čechách a na Moravě s vývojem na 

Slovensku za 2. světové války 

- zhodnotí význam stanovení demarkační linie pro 

poválečnou politiku v Československu 

 

- porozumí pojmu „studená válka“ 

- vysvětlí příčinu vzniku studené války 

- charakterizuje příčiny a důsledky začlenění 

Československa do sovětského bloku 

- porovná politickou a hospodářskou situaci první 

republiky a poúnorového Československa 

- s pomocí mapy doloží příklady střetů supervelmocí 

v období studené války 

- na příkladech ukáže charakteristické znaky umění ve 2. 

polovině 20. století 

- zapamatuje si nejvýznamnější osobnosti našich a 

světových dějin v období studené války 

- vysvětlí příčiny krizových projevů v zemích východního 

bloku 

- uvede příčiny, které vedly k revolucím v zemích 

východního bloku a jeho rozpadu 

. zapamatuje si nejvýznamnější vynálezy 2. poloviny 20. 

století a jejich vliv na společnost 

- popíše s pomocí mapy rozpad koloniálního světa a jeho 

vliv na dnešní stav 

 

- popíše důležité mezníky evropské integrace 

- uvede důvody vzniku hospodářské integrace 

- s pomocí historické mapy uvede vývoj Evropských 

společenství a Evropské unie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evropa a svět po roce 1945 

Demokracie proti komunismu 

Rozdělení Německa 

Poválečné Československo 

Odsun  

Studená válka 

Vznik NATO a EHS 

Sovětský blok 

Únor 1948, prohra demokracie 

Kultura v po válečné republice 

 

Rozdělené světy 

Upevnění sovětského bloku, vrcholný 

stalinismus 

Komunistické Československo, 

nezákonnost a perzekuce 

Politické procesy\ 

Sociální přestavba 

Krize komunistických režimů 

Ekonomické reformy a léta uvolnění 

 

 

 

 

 

F-Země a její okolí 
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- objasní důvody ke vzniku vojenských organizací 

v západním a východním bloku 

- vyjmenuje nejdůležitější mezinárodní společenství ve 2. 

polovině 20. století 

- porozumí procesu dekolonizace 

- pomocí mapy popíše vývoj dekolonizace v jednotlivých 

světadílech 

- určí dopad dekolonizace na dnešní svět 

- na příkladech demonstruje ekonomické, politické a 

sociální problémy zemí třetího světa v 60. – 80. letech 

- orientuje se v pojmech třetí a čtvrtý svět 

- objasní příčiny vzniku a cíle světového terorismu 

- zhodnotí vliv globalizace na život ve vybraných 

oblastech světa 

- porozumí významu začlenění České republiky do 

integračního procesu a důležitosti zachování národních 

tradic v evropském kontextu 

- uvědomuje si v globalizovaném světě výjimečnost české 

společnosti a kultury a její přínos světu 

- vyjmenuje nejvýznamnější události a osobnosti přelomu 

20. století 

 

v Československu 

Zlepšení sociální úrovně společnosti 

Srpen 1968 

Normalizace 

Třetí svět 

Konec nesvobody 

Charta 77 

Sametová revoluce 

Rozdělení ČSFR 

Vstup České republiky do NATO a EU 

 

 

 

 

 

ČJ – samizdat 

HV - bigbít 

– 50. a 60. léta – 

Divadla malých forem 

- 70. – 80. léta v české 

populární hudbě 

 

 

 

 

 

 

 

Z-  globální problémy 

lidstva 

 

 

 



Základní škola T.G. Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 

 246 

 

 

Vzdělávací oblast:          Člověk a společnost 

 

Vzdělávací obor:            Občanská výchova 

 

Vyučovací předmět: Občanská výchova  

 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 
Obsahové,časové a organizační vymezení 

 

  

Vyučovací předmět Občanská výchova je vytvořen ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru 

Výchova k občanství v RVP ZV.  

Svým pojetím navazuje na výstupy vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět na 1. stupni. Žák je 

veden k pochopení různých společenských vztahů a vazeb v minulosti a současnosti, 

k poznávání sebe i druhých, učí se respektovat a dodržovat pravidla soužití a aktivně se 

zapojovat do života v demokratické společnosti a právním státu.  

Do vzdělávacího obsahu Občanské výchovy jsou začleněna průřezová témata RVP ZV : 

Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Multikulturní výchova, 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Enviromentální výchova a 

Mediální výchova.  

Občanská výchova se vyučuje od šestého do devátého ročníku časovou dotací 1 hodinu týdně.  

Vyučování probíhá ve třídách, součástí výuky jsou návštěvy státních institucí a úřadů, muzeí, 

exkurze, vycházky, besedy.  

 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 
Kompetence k učení  - učitel: 

 

• zadává žákům či nabízí k výběru společenskovědní témata, která žáci zpracovávají 

formou referátů samostatně nebo ve skupinách 

• pravidelně zadává žákům úkoly (referáty, krátkodobé osobní nebo skupinové projekty, 

pracovní listy), které je směřují k nalezení vlastního postupu osvojování si nových 

informací, posuzování a vyhodnocování pravdivosti a důležitosti získaných informací  

• zadáváním vhodných úloh a přípravou dostatečného množství různých zdrojů dat 

motivuje žáky ke kritickému srovnávání informací minimálně ze dvou nezávislých 

zdrojů 

 

Kompetence k řešení problémů – učitel: 

 

• konzultuje s žáky problémy v průběhu zpracování zadaných či vybraných 

společenskovědních témat a pomáhá jim nacházet různá řešení problémů 

• předkládá žákům problémové situace (využívá náměty z literatury i reálného života, 

novinové články, audio a video nahrávky), které žáci analyzují, vyhodnocují jejich 

řešení literárními i reálnými aktéry a navrhují další možné způsoby jejich řešení 
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• prostřednictvím dramatizací, hraní rolí, skupinové práce či diskusí vytváří příležitosti 

k tomu, aby žáci promýšleli různé životní scénáře k určité modelové situaci a vede je 

k individuálnímu i skupinovému hodnocení daného problému 

 

Kompetence komunikativní – učitel: 

 

• simuluje s žáky diskusi z rodinného, společenského a politického prostředí, vytváří 

žákům prostor k vyjádření a interpretaci vlastních myšlenek a vede je k vzájemnému 

naslouchání, vede je k osvojení pravidel efektivního, etického a věcně správného dialogu 

• připravuje žákům úkoly, na kterých se učí efektivní a společensky vhodné komunikaci 

prostřednictvím dopisu, telefonu, mobilního telefonu (SMS) a elektronické pošty 

• vytváří modelové situace, ve kterých učí žáky klást jasné a srozumitelné dotazy, uvádět 

argumenty a nalézat protiargumenty, obhajovat vlastní stanovisko, vyjednávat, 

dosahovat konsenzu nebo nalézat kompromisní řešení 

 

Kompetence sociální a personální – učitel: 

 

• prostřednictvím vhodných forem (modelové situace aj.) vede žáky, aby promýšleli své 

jednání v různých situacích modelujících skutečný život dětí a mladých lidí 

• prostřednictvím filmů, literatury, experimentu vede žáky k systematickému pozorování 

jednání a chování lidí v různých životních situacích a směřuje žáky k domýšlení jejich 

možných příčin a následků 

• připravuje aktivity (skupinová práce, hraní rolí aj.), pomocí nichž účinněji prohlubuje 

mezilidské vztahy, soudržnost kolektivu, vědomí sounáležitosti a příslušnosti ke škole 

• rozborem jevů s negativními zdravotními a společenskými důsledky motivuje žáky 

k jejich odmítání (alkohol, kouření, drogy, násilí mezi žáky, rasismus) 

• prostřednictvím společných prezentací, rozborů a hodnocení prací žáků vede žáky 

k sebehodnocení ústního, písemného projevu a dalších aktivit 

 

Kompetence občanské – učitel: 

 

• zadáváním referátů a organizováním naučných vycházek do okolí obce podporuje zájem 

žáků o poznání místního regionu (zajímavých a památných míst, místních tradic) 

• připravuje modelové situace (dramatizace, hraní rolí, audio či video nahrávky), pomocí 

nichž seznamuje žáky s různými procedurami v mezilidském styku (jednání na úřadech, 

soudní řízení, volby, ucházení se o zaměstnání aj.) 

• pravidelným komentováním společenského dění a vhodně zvolenými aktivitami (např. 

anketky na aktuální téma, diskuse, krátké testíky) vede žáky ke sledování aktuální 

společenské, ekonomické, sociální a politické situace v ČR i ve světě 

 

Kompetence pracovní – učitel: 

 

• motivuje žáky k vhodné prezentaci vlastních výtvorů 

• nabízí žákům možnost zapojení do různých soutěží a dalších akcí, kde by mohli 

prezentovat vlastní schopnosti a dovednosti 
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6. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové 

vztahy 

Objasní účel důležitých symbolů našeho státu 

a způsoby jejich používání. 

Rozlišuje projevy vlastenectví od projevů 

nacionalismu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uplatňuje vhodné způsoby chování a 

komunikace v různých životních situacích, 

případné neshody či konflikty s druhými 

lidmi řeší nenásilným způsobem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše vlast – pojem vlasti a  

vlastenectví, zajímavá a památná místa, 

co nás proslavilo, významné osobnosti, 

státní symboly, státní svátky, významné 

dny. 

 

Naše obec, region, kraj – důležité 

instituce, zajímavá a památná místa, 

významní rodáci, místní tradice, 

ochrana kulturních památek, přírodních 

objektů a majetku. 

 

Naše škola – život ve škole, práva a 

povinnosti žáků, význam a činnost 

žákovské samosprávy, společná 

pravidla  a normy, vklad vzdělání pro 

život. 

 

 

 

 

 

 

 

VDO 2 

(občan, občanská 

společnost a stát) 

VM 2 

(objevujeme Evropu a 

svět) 

MKV 1 

(kulturní diference) 

 

OSV 1,2,3,4,8,10 

(rozvoj schopností 

poznávání, sebepoznání a 

sebepojetí, seberegulace a 

sebeorganizace, 

psychohygiena, 

komunikace, řešení 

problémů a rozhodovací 

dovednosti) 

VDO 2 

(občanská společnost a 

škola) 

MKV 2(lidské vztahy) 

 

 

ČJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČJ 
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Zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně 

z ní vybírá akce, které ho zajímají. 

Kriticky přistupuje k mediálním informacím, 

vyjádří svůj postoj k působení propagandy a 

reklamy na veřejné mínění a chování lidí. 

 

 

 

Objasní potřebu tolerance ve společnosti, 

respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné 

názory, zájmy, způsoby chování a myšlení 

lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám. 

Zhodnotí a na příkladech doloží význam 

vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své 

možnosti, jak může v případě potřeby 

pomáhat lidem v nouzi a v situacích ohrožení. 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturní život – rozmanitost kulturních 

projevů, kulturní hodnoty, kulturní 

tradice, kulturní instituce, masová 

kultura, prostředky masové 

komunikace. 

Masmédia. 

 

 

Lidská setkání – přirozené a sociální 

rozdíly mezi lidmi, rovnost a nerovnost, 

rovné postavení mužů a žen, lidská 

solidarita, pomoc lidem v nouzi, 

potřební lidé ve společnosti. 

 

 

 

 

 

 

VDO 1(občanská 

společnost a škola) 

VM 1,2 (Evropa a svět nás 

zajímá, objevujeme 

Evropu a svět) 

MKV 1 

(kulturní diference) 

MV5 (fungování a vliv 

médií ve společnosti ) 

 

OSV 7,8,9 

(mezilidské vztahy, 

komunikace, kooperace a 

kompetence)     

MKV 3 

(lidské vztahy) 

MV 

(kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení) 

 

 

 

 

 

ČJ a literatura 

D 

VV 

HV 

 

 

 

 

 

 

ČJ 

D 

PŘ 
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7. ročník 

 

Očekávané výstupy 

 

Učivo 

Průřezová témata 

Projekty 

Mezipředmětové  

vztahy 

Posoudí a na příkladech doloží přínos 

spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a 

dosahování některých cílů v rodině, ve škole,  

v obci. 

 

 

 

Rozpoznává netolerantní, rasistické, 

xenofobní a extremistické projevy v chování 

lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem 

projevům lidské nesnášenlivosti. 

 

 

 

 

 

 

 

Rozlišuje a porovnává různě formy 

vlastnictví, uvede jejich příklady.  

Objasní potřebu dodržování zásad ochrany 

duševního vlastnictví a jejich znalost 

uplatňuje ve svém jednání. 

 

Dodržuje zásady hospodárnosti, popíše a 

objasní vlastní způsoby zacházení s penězi a 

se svým i svěřeným majetkem, vyhýbá se 

rizikům v hospodaření s penězi. 

 

Zásady lidského soužití morálka a 

mravnost, svoboda a vzájemná 

závislost, pravidla chování, dělba práce 

a činností, výhody spolupráce lidí. 

 

 

 

Vztahy mezi lidmi – osobní a neosobní 

vztahy, mezilidská komunikace, 

konflikty v mezilidských vztazích, 

problémy lidské nesnášenlivosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majetek, vlastnictví – formy vlastnictví, 

hmotné a duševní vlastnictví, jejich 

ochrana, hospodaření s penězi, 

majetkem a různými formami 

vlastnictví. 

 

Peníze – funkce a podoby peněz, formy 

placení, rozpočet rodiny, státu, význam 

daní. 

 

OSV 3,4  

(seberegulace, 

sebeorganizace, 

psychohygiena) 

OSV 7,8 

(mezilidské vztahy, 

komunikace, morální 

rozvoj) 

MKV 2 

(lidské vztahy, Zákon o 

rodině) 

OSV 6,7     (poznávání 

lidí, mezilidské vztahy) 

VDO 2 

(občan, občanská 

společnost a stát) 

MKV 1,2,3 

(kulturní diference, lidské 

vztahy, etnický původ) 

VDO 2 

(občan, občanská 

společnost a stát) 

 

 

 

 

 

 

 

Z 

ČJ 
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Sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, 

uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší 

pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, 

zváží nezbytnost jednotlivých výdajů 

v hospodaření domácnosti,, objasní princip 

vyrovnaného, schodkového a přebytkového 

rozpočtu domácnosti, dodržuje zásady 

hospodárnosti a vyhýbá se rizikům při 

hospodaření s penězi 

 

Na příkladech ukáže vhodné využití různých 

nástrojů hotovostního a bezhotovostního 

placení, uvede příklady debetní a kreditní 

karty, vysvětlí jejich omezení 

 

Uvede a porovná nejobvyklejší způsoby 

nakládání a volnými prostředky a způsoby 

krytí deficitu 

 

Uvede příklady některých projevů 

globalizace, porovná jejich klady a zápory. 

Uvede některé globální problémy 

současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a 

popíše  jejich hlavní příčiny i možné 

důsledky pro život lidstva. 

Objasní souvislosti globálních a lokálních 

problémů na lokální úrovni – v obci, regionu. 

 

 

 

 

Hospodaření – rozpočet domácnosti, 

úspory, investice, úvěry, leasing, 

splátky 

 

 

 

 

 

 

 

Peníze – formy placení 

Banky a jejich služby – produkty 

finančního trhu,, úročení, úspory a 

investice 

 

 

 

 

 

Globalizace – projevy, klady a zápory, 

významné globální problémy, způsoby 

jejich řešení. 

 

 

 

EV 2 

(základní podmínky 

života, lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí, vztah člověka a 

prostředí) 

VM 3 

(jsme Evropané) 

 

 

D 
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8. ročník 

 

Očekávané výstupy 

 

Učivo Průřezová témata 

Projekty 

Mezipředmětové 

vztahy 

Objasní, jak může realističtější poznání a 

hodnocení vlastní osobnosti ovlivnit jeho 

rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu 

života. 

 

 

Posoudí vliv osobních vlastností na 

dosahování individuálních i společných cílů, 

objasní význam vůle při dosahování cílů a 

překonávání překážek. 

Rozpoznává projevy záporných 

charakterových vlastností u sebe i u druhých 

lidí, kriticky hodnotí a vhodně koriguje své 

chování a jednání. 

 

Popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat 

charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet 

osobní přednosti, překonávat osobní 

nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru. 

 

 

Přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje 

práva a oprávněné zájmy druhých lidí, 

posoudí význam ochrany lidských práv a 

svobod. 

Objasní význam právní úpravy důležitých 

vztahů- vlastnictví, pracovní poměr, 

manželství. 

 

Podobnost a odlišnost lidí – projevy 

chování, rozdíly v prožívání, myšlení a 

jednání, osobní vlastnosti, dovednosti a 

schopnosti, charakter, vrozené 

předpoklady, osobní potenciál. 

 

Vnitřní svět člověka – vnímání, 

prožívání, poznávání a posuzování 

skutečnosti, sebe i druhých lidí, systém 

osobních hodnot, sebehodnocení, 

stereotypy v posuzování druhých lidí. 

 

 

 

 

Osobní rozvoj – životní cíle, a plány, 

životní perspektiva, adaptace na životní 

změny, sebezměna, význam motivace, 

aktivity, vůle a osobní kázně při 

seberozvoji. 

 

Lidská práva – základní lidská práva, 

práva dítěte, jejich ochrana, úprava 

lidských práv a práv dětí 

v dokumentech, poškozování lidských 

práv, šikana, diskriminace. 

 

 

 

OSV 2, 3, 4 

(sebepoznání a sebepojetí, 

seberegulace a 

sebeorganizace, 

psychohygiena) 

 

 

OSV 2, 3, 4 

(sebepoznávání, a 

sebepojetí, psychohygiena, 

seberegulace a 

sebeorganizace) 

 

 

 

OSV 7, 8, 9, 10 

(mezilidské vztahy, 

komunikace, kooperace a 

kompetence, řešení 

problémů a rozhodovací 

dovednosti) 

 

MKV 2 

(lidské vztahy) 

 

 

 

 

 

PŘ 

 

 

 

 

 

 

 

PŘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČJ 

 

 

 

 

ČJ 
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Provádí jednoduché právní úkony a chápe 

jejich důsledky, uvede příklady některých 

smluv upravujících občanskoprávní vztahy – 

osobní přeprava, koupě, oprava či pronájem 

věci. 

 

Právo v každodenním životě – význam 

právních vztahů, důležité právní vztahy 

a závazky z nich vyplývající, styk 

s úřady. 

 

OSV 1 

(hodnoty, postoje, 

praktická etika) 

 

 

 

 

 

ČJ 
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9.ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 

Projekty 

Mezipředmětové 

vztahy 

 

Rozlišuje nejčastější typy a formy států a na 

příkladech porovná jejich znaky. 

 

 

 

Rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých 

složek státní moci ČR i jejich orgánů a 

institucí, uvede příklady institucí a orgánů, 

které se podílejí na správě obcí, krajů a státu. 

 

Objasní výhody demokratického způsobu 

řízení státu pro každodenní život občanů 

Vyloží smysl voleb do zastupitelstev 

v demokratických státech a uvede příklady, jak 

mohou výsledky voleb ovlivňovat každodenní 

život občanů.  

 

Dodržuje právní ustanovení, která se na něj 

vztahují, a a uvědomuje si riziko jejich 

porušování. 

Rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní 

ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti 

a spolupracuje při postihování trestných činů. 

 

Rozpoznává protiprávní jednání, rozliší 

přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady. 

 

 

 

Právní základy státu – znaky státu, 

typy a formy státu, státní občanství 

ČR, Ústava ČR, složky státní moci,  

jejich orgány a instituce. 

 

Státní správa a samospráva – orgány a 

instituce státní správy a samosprávy, 

jejich úkoly. 

 

Principy demokracie – znaky 

demokratického způsobu rozhodování 

a řízení státu, politický pluralismus, 

sociální dialog a jejich význam, 

význam a formy voleb do 

zastupitelstev. 

 

Právní řád ČR, - význam a funkce 

právního řádu, orgány právní ochrany 

občanů, soustava soudů, právní norma, 

předpis, publikování právních 

předpisů. 

 

 

Protiprávní jednání – druhy a postihy 

protiprávního jednání, trestní 

postižitelnost, porušování předpisů 

v silničním provozu, porušování práv 

k duševnímu vlastnictví. 

 

VDO 2, 4 

(občan, občanská 

společnost a stát, principy 

demokracie jako formy 

vlády a způsobu 

rozhodování) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z 

D 
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Vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby 

občanům nabízejí.  

Rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy   

státu a do kterých oblastí stát směřuje své 

výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků, 

které ze státního rozpočtu získávají občané. 

 

Rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu 

a služeb, uvede příklady jejich součinnosti. 

  

Na příkladu chování kupujících a prodávajících 

vyloží podstatu fungování trhu. 

 

 

Popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní 

život občanů, uvede příklady práv občanů ČR 

v rámci EU i možných způsobů jejich 

uplatňování. 

 

Uvede některé významné mezinárodní 

organizace a společenství, k nimž má vztah 

ČR, posoudí jejích význam ve světovém dění a 

popíše výhody spolupráce mezi státy. 

Uvede příklady mezinárodního terorismu a 

zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho 

potírání. 

 

Banky a jejich služby 

 

Výroba, obchod, služby – jejich 

funkce a návaznost. 

 

 

 

Principy tržního hospodářství – 

nabídka, poptávka, trh, podstata 

fungování trhu, nejčastější právní 

formy podnikání. 

 

 

 

Evropská integrace – podstata, 

význam, výhody, Evropská unie a ČR. 

 

Mezinárodní spolupráce – 

ekonomická, politická a bezpečnostní 

spolupráce mezi státy, její výhody, 

významné mezinárodní organizace 

(RE, NATO, OSN aj.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VM 3 

(jsme Evropané) 



Základní škola T.G. Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 

 256 

 

 

Vzdělávací oblast:        Umění a kultura 

 

Vzdělávací obor:          Hudební výchova 

 

Vyučovací předmět:    Hudební výchova 

 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

   Vyučovací předmět hudební výchova je na 2. stupni vyučován 1 hodinu týdně. Výuka probíhá 

v učebně hudební výchovy, kde jsou dostupné všechny výukové prostředky a možnosti potřebné 

pro výuku  - hudební nástroje (klavír, kytara, elektrické klávesy, Orfeovy rytmické nástroje, 

audio-video technika atd.). Předmět je zaměřen na rozvoj pěveckých, rytmických a pohybových 

dovedností žáků, ale rovněž i na základní znalosti z dějin hudby a hudební nauky. Tím jsou 

dány i metody práce zaměřené především na pěvecké dovednosti (vokální činnosti), pohybové a 

rytmické činnosti a poslechové činnosti (hudební nauka a dějiny hudby). Struktura předmětu je 

rozdělena právě na tyto zmíněné části, které jsou rovnoměrně zastoupeny v hodinách 

jednotlivých ročníků. V části !vokální činnosti“ je například v každém ročníku vyučována jedna 

umělá a jedna lidová píseň měsíčně, v kategorii „pohybové a rytmické činnosti“ vytleskávání 

rytmů v některém z taktů vždy jedenkrát měsíčně apod. Dějiny hudby jsou často vyučovány 

formou didaktických her, některé písně jsou nacvičovány v menších žákovských skupinách 

apod. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 

Kompetence k učení: 

 

Učitel –    klade důraz na pozitivní motivaci žáka (rytmizace, zpěv, …atd.) 

- používá vhodné učební pomůcky 

- předkládá žákovi dostatek informací z učebnic, zpěvníků a dalších textů 

- zařazuje práci s neznámou poslouchanou hudbou  

Žák    -    vyhledává a vyhodnocuje informace a na základě vlastních schopností je efektivně 

               využívá v procesu učení 

 

Kompetence k řešení problémů 

 

Učitel –    klade důraz na analýzu naučených písní a textů z historie hudby 

- předkládá žákům různé modelové situace a vede je k jejich optimálnímu řešení  

      s využitím vlastních schopností a vlastní tvořivosti 

- zadává žákům úkoly k posílení schopnosti využívat svých zkušeností vždy  

s přihlédnutím na individuální dispozice žáka 

Žák    -    zazpívá naučenou píseň a v rytmu jednoduchého taktu vytleská sám rytmický   

               Doprovod 
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Kompetence komunikativní 

 

Učitel –   vede žáky ke správnému vyjadřování svých myšlenek 

- vede žáky k zapojení do diskuse, ke schopnosti obhájit svůj názor 

Žák –       dokáže naslouchat jiným lidem, výstižně a jasně se vyjádřit 

 

 

 

Kompetence sociální a personální 

 

Učitel –   zařazuje práci ve skupině 

- vede žáka k respektování druhých  a dodržování pravidel ve skupině 

- podporuje sebedůvěru žáka 

Žák    -     přispívá k diskusi ve skupině žáků, respektuje názory ostatních 

- vytváří pozitivní modely chování vůči ostatním 

 

 

 

Kompetence občanské 

 

Učitel -     vede žáky k chápání základních principů společenských norem a zákonů, 

                 k uvědomování si svých práv a povinností ve škole i mimo ni 

Žák     -    srovnává kulturní odlišnosti různých národů 

 

Kompetence pracovní 

 

Učitel -     vede žáky ke správnému používání hudebních nástrojů 

Žák    -     uvědomuje si význam své práce, snaží se o samostatnost.  
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Vzdělávací obsah: Hudební výchova 

 
6. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 

Projekty 

Mezipředmětové 

vztahy 

- pozná smyčcové nástroje (housle, 

  violoncello, kontrabas) 

- umí rozpoznat strunné a dechové 

  Nástroje (trubka, pozoun, lesní 

roh) 

- seznámí se s hudebními nástroji    

v symfonickém orchestru a dokáže 

popsat složení takového orchestru 

 

- zná pojmy stupnice C dur, 

repetice, zesílení, zeslabení 

- pozná basový klíč, čte noty 

v rozsahu c1-g2  

- v houslovém klíči umí provést 

rozbor zapsané písně – druh, notový 

zápis, takt, melodie 

- seznámí se s krajovými lidovými 

tanci, umí taktovat 4/4 takt 

- zná původ státní hymny a umí ji 

samostatně zazpívat 

 

- žák se samostatně orientuje 

v notových zápisech písní různých 

vývojových období v hudbě 

- dokáže využívat různých 

rytmických hudebních nástrojů 

 

Vokální činnosti – pěvecký a mluvní projev 

(pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) 

- hudební rytmus (realizace písní ve 2/4 taktu) 

- dvojhlas a vícehlas (kánon a lidový dvojhlas 

 

- hudební rytmus (realizace písní ve 3/4 a 4/4 

  Taktu) 

- dvojhlas a vícehlas (prodleva, dvojhlasé písně) 

- intonace a vokální improvizace (durové a 

mollové tóniny) 

- nácvik jedné umělé a jedné lidové písně 

z dostupných zpěvníků a z učebnice každý měsíc 

- nácvik minimálně dvou koled 

 

 

 

 

 

-nácvik státní hymny ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

MV – vybaví žáka základní 

úrovní mediální gramotnosti 

(fungování a role současných 

médií, zapojení jednotlivce 

do mediální komunikace) 

 

 

 

 

 

MV – kritické čtení a 

vnímání mediálních sdělení 

 

Projekt RAJHRAD HLEDÁ 

SVOU STAR (provedení 

soutěžního koncertu žáků, 

kteří předvedou své 

nacvičené písně před 

spolužáky a širokou 

veřejností, natočení písní na 

kompaktní disky, prezentace 

v místním tisku 

 

 

 

 

 

Vv – ilustrace 

 

Tv – pochod, taneční 

krok 

 

 

 

 

 

 

Čj – vypravování, 

lidové zvyky , tradice 
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- poslouchá vybrané skladby, 

poslechem pozná vybrané 

smyčcové a dechové nástroje 

- pozná varhanní hudbu, vánoční 

hudbu a vánoční koledy, dále 

trampské písně 

- samostatně se orientuje v proudu 

znějící hudby, popíše slyšenou 

hudbu s ohledem na stylové období 

A použité hudební nástroje, využije 

Jednoduché Orfeovy nástroje 

k doprovodu a rozpozná výrazné 

tempové a dynamické změny 

v hudbě, kterou slyší 

- improvizuje dle svých schopností, 

umí vytleskat rytmy v základních 

taktech 2/4, 3/4, 4/4 

- osvojí si pojmy „hudba vokální, 

instrumentální, píseň, rondo“ 

- volí vhodné hudebně pohybové 

prvky na základě reflexe 

poslouchané hudby  

- žák se orientuje v notových 

zápisech s ohledem na „tempo, 

takt“ 

- zná pojem „taktová čára, 

předznamenání“ 

 

- umí si z dostupných zpěvníků 

Instrumentální činnosti 

- hra na hudební nástroje (reprodukce motivů, 

témat, jednoduchých skladeb pomocí nástrojů 

z Orffova instrumentáře, zobcových fléten) 

- rytmizace, melodizace a stylizace, hudební 

improvizace (tvorba hudebního doprovodu, 

hudební hry) 

- grafický záznam melodie (rytmické schéma 

jednoduché skladby) 

 

 

Hudebně pohybové činnosti 

- taktování, pohybový doprovod znějící hudby 

(3/4 a 4/4 takt, valčík, menuet) 

- pohybové vyjádření hudby (pantomima a 

pohybová improvizace) 

- orientace v prostoru (paměťové uchování 

tanečních pohybů) 

- vytleskávání rytmů v základních taktech 2/4, 

3/4, 4/4 

Poslechové činnosti 

- kvality tónů, vztahy mezi tóny 

- hudební výrazové prostředky a hudební prvky 

- hudba vokální, instrumentální, lidský hlas, 

hudební nástroj 

- hudební styly a žánry (hudba pochodová, 

taneční, ukolébavka …) 

- hudební formy (malá a velká písňová, rondo, 

variace) 

 

 

 

- interpretace hudby (slovní vyjádření) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV – osobnostní a sociální 

rozvoj žáka (vnímání, 

pozornost, soustředění, 

sebepoznání, řešení 

problémů, zapamatování) 

 

MKV – multikulturalita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV – vzájemné poznávání 
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vybrat jednodušší písně a věnovat 

se jejich nácviku 

- zná jednoduché tóniny, ví co je 

dynamika v hudbě a zná dynamické 

značky jednoduššího typu 

- poslech ukázek všech nejznámějších hudebních 

nástrojů všech kategorií (dechové, strunné, bicí 

atd.) na obrázcích i živě, každý měsíc jedna 

kategorie nástrojů 

- poslech ukázek z kategorie „Opera“ 

- poslech ukázek jednotlivých typů sdružování 

hudebních nástrojů (smyčcový kvartet,, jazzový 

orchestr, symfonický orchestr atd.) 

se ve třídě, skupině, 

respektování se 
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7. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 

Projekty 

Mezipředmětové 

vztahy 

- při zpěvu využívá správné 

pěvecké návyky 

- podle individuálních dispozic 

zpívá intonačně čistě a rytmicky 

přesně 

- žák je schopen samostatně 

s doprovodem učitele zazpívat dle 

svých intonačních možností dvě 

lidové písně a dvě truvérské písně 

z období gotika – renesance 

z učebnice či z dostupných 

zpěvníků 

- sám zazpívá min. dvě umělé písně 

a na rytmické Orffovy nástroje se 

doprovodí alespoň ve 4/4 taktu 

- samostatně zazpívá hymnu ČR 

- dokáže zazpívat některou z koled 

z učebnice, např. Chtíc aby spal – 

Adam Michna z Otradovic 

 

 

- při poslechu využívá získané 

zkušenosti 

- spojuje poslech s instrumentální 

nebo pohybovou činností 

- rozpozná hudební nástroje, jejich 

výrazové možnosti, zařadí je do 

hudebně – historického období 

- rozpozná rozdíly komorní a 

Vokální činnosti 

-lidové a umělé písně – dynamika 

 

- melodie 

 

 

- rytmus 

        - výběr písní různých období, vděčné jsou  

           pro žáky zejména písně starých truvérů a 

           trubadůrů/ Růžička, BATALION/ 

       - dostupné ve zpěvnících JÁ PÍSNIČKA 

       - písně sametové revoluce/ např. Jaroslav 

         Hutka – viz učebnice pro 7. ročník 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslechové činnosti 

- výběr poslechových skladeb různých období   

  vývoje evropské hudby:  

  Gotika – Gregoriánský chorál/ duchovní hudba/,  

  Písně potulných trubadůrů a truvérů – světská   

  Hudba 

  Renesance – evropská/např. Orlando Laso/, 

  česká renesance – husitské chorály – Ktož sú 

MV – vybaví žáka základní 

úrovní mediální gramotnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MV – kritické čtení a 

vnímání mediálních sdělení 

 

 

 

 

 

Projekt: RAJHRAD HLEDÁ 

SVOU STAR – živé 

provedení soutěžního 

koncertu žáků 

 

 

 

Vv – ilustrace 

 

Tv – pochod taneční 

krok 

 

Vv – Vánoce 

Pč – vánoční výzdoba 

 

Čj – vypravování 

     - lidové zvyky a  

       tradice 

 

 

koncert ván. hudby 
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symfonické hudby 

- zařadí skladbu do příslušného 

období a bezpečně zná rozdíly mezi 

hudbou jednotlivých vývojových 

období od gotiky až po 

romantismus 

 

 

- pohybem reaguje na znějící hudbu 

s využitím jednoduchých gest a 

tanečních kroků  

- dokáže využít získaných znalostí a 

dovedností k vytvoření hudebně 

dramatického vystoupení 

 

- za pomocí Orfeových nástrojů se 

žák dokáže vlastní hrou připojit 

k poslouchané hudbě a doprovodí 

rytmicky učitelem vybranou 

skladbu nebo učitelem hranou 

skladbu 

 

 

- umí vytleskat v příslušném taktu 

doprovod k poslouchané písni, 

pozná v jakém je píseň taktu a 

zorientuje se, umí se připojit se 

svým rytmickým doprovodem ke 

všem základním taktům a vytleská 

je 

 

 

- v rámci svých možností dokáže 

  boží bojovníci, doplněno o video z filmů Jan  

  Hus a Jan Žižka/gotika – říjen, renesance – 

  listopad  

  Baroko – J. S. Bach, Vivaldi atd./prosinec 

  Klasicismus – Mozart, Beethoven/leden – únor 

  Romantismus – Chopin, Schubert/březen – 

  květen 

  Český romantismus – Smetana, Dvořák 

  Hudební formy jednotlivých etap – doplněno  

  např. o videoukázky z filmu Amadeus 

 

 

Instrumentální činnosti a pohybové činnosti 

- prolínají do ostatních hudebních činností  

  v průběhu celého šk. roku 

         - vytleskávání rytmu základních taktů 2/4, 

           3/4, a 4/4 – procvičování během písniček 

- jednoduché Orfeovy rytmické nástroje – triangl 

a tamburína jako doprovod k jednodušším písním 

 

 

VM – Evropa a svět nás 

zajímá 

 

 

 

 

 

OSV – v tomto okruhu bude 

kladen důraz hlavně na 

osobnostní rozvoj a sociální 

rozvoj žáka 
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zároveň zpívat i vytleskávat rytmus 

písně v základních taktech 

- společně s učitelem žáci dokáží 

pomocí jednoduchých Orfeových 

nástrojů vytvořit malou 

doprovodnou rytmickou skupinu a 

společně zahrát doprovod alespoň 

ve čtyřčtvrtečním taktu 
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8. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 

Projekty 

Mezipředmětové 

vztahy 

- zná pojmy stupnice C dur, 

repetice, zesílení, zeslabení, pozná 

basový klíč, čte noty v rozsahu c1 

- dokáže rozlišit vážnou čili 

klasickou hudbu od populární, zná 

zákonitosti těchto rozdílů 

    - umí s ohledem na historická 

fakta popsat vznik populární hudby 

    - zná pojmy swing a Jazz a jejich 

      souvislost se vznikem rock and 

      rollu v polovině 50. let XX. 

      století 

   - dokáže popsat 1. rockovou    

      revoluci v USA (Elvis Presley) 

   - dokáže popsat 2. rockovou 

      revoluci v Evropě (Beatles) 

- v rámci svých možností dokáže  

  zároveň zpívat i vytleskávat 

  rytmus písně v základních 

  taktech 

- společně s učitelem žáci dokáží 

pomocí jednoduchých Orfeových 

nástrojů vytvořit malou 

doprovodnou rytmickou skupinu a 

společně zahrát doprovod alespoň 

ve čtyřčtvrtečním taktu pohybem 

reaguje na znějící hudbu s využitím 

jednoduchých gest a tanečních 

kroků 

Vokální činnosti  

- pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, 

  hlasová hygiena) 

- hudební rytmus (realizace písní ve 2/4 taktu) 

- dvojhlas a vícehlas (kánon a lidový dvojhlas, 

rozvíjení činností z 1. období) 

- hudební rytmus (realizace písní ve ¾ a 4/4 

taktu) 

- dvojhlas a vícehlas (prodleva, dvojhlasé písně) 

 

 

Poslechové činnosti 

- výběr poslechových skladeb různých období 

vývoje populární hudby v Evropě i v USA (Pár 

havraních copánků – Elvis Presley, Žlutá ponorka 

a Yesterday – Beatles) 

 

 

Instrumentální činnosti 

- hra na hudební nástroje (reprodukce motivů, 

témat, jednoduchých skladbiček pomocí nástrojů 

z Orfeova instrumentáře, zobcových fléten) 

- rytmizace, melodizace a stylizace, hudební 

improvizace (tvorba hudebního doprovodu, 

hudební hry) 

- grafický záznam melodie  (rytmické schéma 

jednoduché skladby) 

 

Hudebně pohybové činnosti 

MV – vybaví žáka základní 

úrovní mediální gramotnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MV – kritické čtení a 

vnímání mediálních sdělení 

 

VM – Evropa a svět nás 

zajímá 

 

Projekt: RAJHRAD HLEDÁ 

SVOU STAR- živé 

provedení soutěžního 

Vv – ilustrace 

 

 

Tv – pochod, taneční 

krok 

 

Vv – Vánoce 

Pč – vánoční výzdoba 

 

Čj – vypravování  

     - lidové zvyky a  

       tradice 

 

 

koncert ván. hudby 
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- dokáže využít získaných znalostí a 

dovedností k vytvoření hudebně 

dramatického vystoupení 

 

- za pomocí Orffových nástrojů se 

žák dokáže vlastní hrou připojit 

k poslouchané hudbě a doprovodí 

rytmicky učitelem vybranou 

skladbu nebo učitelem hranou 

skladbu 

- umí popsat pojmy:  

- Muzikál 

- Folk 

- Country 

- Filmová hudba 

- Rythm and blues 

- Soul 

- Trampská píseň 

- Hip hop 

- Rap a u všech těchto menšinových 

žánrů umí zařadit poslouchané 

ukázky do příslušných žánrů hudby 

- zná zásady chování a oblékání na 

koncertech vážné a populární hudby 

- taktování, pohybový doprovod znějící hudby 

(3/4 a 4/4 takt, valčík, menuet) 

- pohybové vyjádření hudby (pantomima a 

pohybová improvizace) 

- orientace v prostoru (pamětné uchování 

tanečních pohybů) 

 

koncertu žáků 

 

OSV – v tomto okruhu bude 

kladen důraz hlavně na 

osobnostní rozvoj a sociální 

rozvoj žáka 
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9. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 

Projekty 

Mezipředmětové 

vztahy 

- při zpěvu využívá správné 

pěvecké návyky 

- podle individuálních dispozic 

zpívá intonačně čistě a rytmicky 

přesně 

- žák je schopen samostatně 

s doprovodem učitele zazpívat dle 

svých intonačních možností dvě 

lidové písně a dvě truvérské písně 

z období gotika – renesance 

z učebnice či z dostupných 

zpěvníků 

- sám zazpívá min. dvě umělé písně 

a na rytmické Orffovy nástroje se 

doprovodí alespoň ve 4/4 taktu 

- samostatně zazpívá hymnu ČR 

- dokáže zazpívat některou z koled 

 

- žák se samostatně orientuje 

v notových zápisech písní různých 

vývojových období v hudbě  

- samostatně dokáže využívat 

různých rytmických hudebních 

nástrojů 

 

- doprovodí písně na rytmické a 

melodické hudební nástroje 

s ohledem na takt, tempo, rytmus 

 

- v 9. ročníku je v souladu s dostupnými 

učebnicemi opakováno učivo z předešlých 

ročníků 

 

 

Poslechové činnosti 

- výběr poslechových skladeb různých období 

vývoje evropské hudby: 

Gotika – Gregoriánský chorál/duchovní hudba/, 

Písně potulných trubadůrů a truvérů – světská 

hudba 

Renesance – evropská/např. Orgando Laso/, 

česká renesance – husitské chorály – Ktož sú boží 

bojovníci, doplněno o video z filmů Jan Hus a Jan 

Žižka/gotika – říjen, renesance – listopad 

Baroko – J. S. Bach, Vivaldi atd./prosinec 

Klasicismus – Mozart, Beethoven/leden – únor 

Romantismus- Chopin, Schubert/březen – květen 

Český romantismus – Smetana, Dvořák 

Hudební formy jednotlivých etap – doplněno 

např. o videoukázky z filmu Amadeus 

 

 

Instrumentální činnosti 

- hra na hudební nástroje (reprodukce motivů, 

témat, jednoduchých skladbiček pomocí nástrojů 

z Orffova instrumentáře, zobcových fléten) 

- rytmizace, melodizace a stylizace, hudební 

improvizace (tvorba hudebního doprovodu, 

MV – vybaví žáka základní 

úrovní mediální gramotnosti 

 

 

 

 

 

 

MV – kritické čtení a 

vnímání mediálních sdělení 

 

 

Projekt: RAJHRAD HLEDÁ 

SVOU STAR – živé 

provedení soutěžního 

koncertu žáků 

 

VM – Evropa a svět nás 

zajímá 

 

 

OSV – osobnostní rozvoj a 

sociální rozvoj žáka 

 

 

 

 

 

 

Vv -  ilustrace 

 

 

Tv – pochod 

      - taneční krok 

  

Vv- Vánoce 

Pč- vánoční výzdoba 

 

Čj – vypravování 

 - lidové zvyky a   

         tradice 

 

koncert ván. hudby 
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- pohybem reaguje na znějící hudbu 

s využitím jednoduchých gest a 

tanečních kroků 

- dokáže využít získaných znalostí a 

dovedností k vytvoření hudebně 

dramatického vystoupení 

- za pomocí Orffových nástrojů se 

žák dokáže vlastní hrou připojit 

k poslouchané hudbě a doprovodí 

rytmicky učitelem vybranou 

skladbu nebo učitelem hranou 

skladbu 

- umí vytleskat v příslušném taktu 

doprovod k poslouchané písni 

pozná v jakém je píseň taktu a 

zorientuje se , umí se připojit se 

svým rytmickým doprovodem ke 

všem základním taktům a vytleská 

je 

- v rámci svých možností dokáže 

zároveň zpívat i vytleskávat rytmus 

písně v základních taktech 

- společně s učitelem žáci dokáží 

pomocí jednoduchých Orffových 

nástrojů vytvořit malou 

doprovodnou rytmickou skupinu a 

společně zahrát doprovod alespoň 

ve čtyřčtvrtečním taktu 

hudební hry) 

- grafický záznam melodie (rytmické schéma 

jednoduché skladby) 

 

 

Hudebně pohybové činnosti 

-taktování, pohybový doprovod znějící hudby 

(3/4 a 4/4 takt, valčík, menuet 

- pohybové vyjádření hudby (pantomima a 

pohybová improvizace) 

- orientace v prostoru (pamětné uchování 

tanečních pohybů) 

- vytleskávání rytmů v základních taktech 2/4, 

3/4, 4/4 

I. pololetí 

 

 

Poslechové činnosti 

- kvality tónů 

- vztahy mezi tóny 

- hudební výrazové prostředky a hudební prvky 

- hudba vokální, instrumentální, vokálně 

instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj 

(rozvíjení činností z 1. období) 

- hudební styly a žánry (hudba pochodová, 

taneční, ukolébavka, …) 

- hudební formy (malá a velká písňová, rondo, 

variace), interpretace hudby 
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Vzdělávací oblast:          Umění a kultura 

 

Vzdělávací obor:            Výtvarná výchova 

 

Vyučovací předmět: Výtvarná výchova  

 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 
Obsahové,časové a organizační vymezení 

 

  

Vyučovací předmět výtvarná výchova je v 6. – 9. ročníku samostatným předmětem a vyučuje se 

v 6. a 7. ročníku 2 hodiny týdně, v 8. a 9. ročníku 1 hodinu týdně. Žák je hodnocen známkou a 

je zohledňován nejen jeho talent, ale i příprava na hodinu, píle, aktivita při řešení výtvarných 

problémů a hledání nových postupů, schopnost soustředěné samostatné nebo kolektivní práce, 

znalost pojmů a vybrané sumy dat z kulturní historie.Vv  seznamuje žáky se základními pojmy 

z oblasti výtvarných technik, s výtvarnými materiály, učí  základní výtvarné techniky a postupy, 

pomocí nichž se dokáže výtvarně vyjádřit. Žáci jsou postupně vedeni k prohlubování znalostí a 

osvojování si stále náročnějších technik a postupů.VV rozvíjí zručnosti a dovednosti dítěte, 

zvyšuje jeho jemnou motoriku a rozvíjí pravou hemisféru mozku.Specifické metody výtvarné 

výchovy rozvíjí kreativitu dítěte, fantazii, senzitivitu, jeho smysl pro originalitu a vyjádření 

vlastního názoru a vlastního výrazu.Skrze výtvarnou tvorbu, výtvarné hledání se dítě učí vnímat, 

poznávat a prožívat sebe, své nitro, společnost přírodu, svět a vesmír, který je obklopuje. Učí 

dítě chápat a rozumět umění, kulturním hodnotám, uvědomovat si význam umění, jeho 

schopnost rozlišovat vkus a nevkus,  estetické hodnoty, objevovat a vytvářet krásu kolem sebe a 

tak je kultivovat.Učí je chápat význam umění pro vlastní plnohodnotný život, relaxačním a 

arteterapeutickým  významům vlastní tvorby a  obohacuje tak jejich život, příp. nastartuje jejich 

vlastní profesionální uměleckou dráhu.VV napomáhá dítěti v základní orientaci dějinách 

výtvarné kultury, designu, architektury a urbanismu, tvorbě krajiny a orientaci v problematice 

ochrany památek a kulturního prostředí pro život jako celku a vytváří u dítěte pozitivní vztah 

k celému kulturnímu odkazu vlastního národa, státu i celého lidstva.  

 

 

 
Výchovné a vzdělávací strategie 

 
Kompetence k učení  

 

• snaží se pochopit a propojit získané informace a efektivně je využít v tvůrčích 

činnostech  a praktickém životě. 

• samostatně pozoruje, prostřednictvím výtvarných prostředků experimentuje. 

• získané výsledky porovnává a  vyvozuje závěry pro využití v budoucnosti. 
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Kompetence k řešení problémů  

 

• získané vědomosti a dovednosti využívá při hledání různých variant řešení. 

• aplikuje poznatky v praktické výtvarné činnosti. 

 

Kompetence komunikativní 

 

• žák vnímá  umění a kulturu jako  způsob dorozumívání se mezi lidmi a národy. 

• zamýšlí se nad významem  kulturních hodnot. 

• rozvíjí dovednosti důležité pro vedení dialogu diskuse o dojmu z uměleckého díla. 

 

Kompetence sociální a personální 

 

• podílí se na skupinové práci v týmu. 

• svojí pracovní činností ovlivňuje výsledek výtvarné práce. 

• aktivně spolupracuje na vytváření estetického prostředí ve svém okolí. 

 

Kompetence občanské 

 

• respektuje, chrání a oceňuje naše tradice, kulturní a historické dědictví. 

• projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, zajímá se o návštěvy výstav 

výtvarných prací. 

• má zájem o kulturní dění. 

 

Kompetence pracovní 

 

• získané znalosti dokáže uplatnit v zájmu vlastního rozvoje s přihlédnutím na své budoucí 

profesní zaměření. 
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Vzdělávací obsah: Výtvarná výchova 

 

6.ročník                                                                              

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

  

Žák vybírá, vytváří a pojmenovává co 

nejširší škálu prvků  vizuálně obrazných 

vyjádření a jejich vztahů 

Uplatňuje je pro vyjádření vlastních 

zkušeností, vjemů, představ a poznatků  

 

Zdokonaluje se v zaznamenávání 

skutečnosti, prostorové vidění 

Rozvoj smyslové citlivosti 

Kresebné studie – linie, tvary, objemy 

Jednoduché plošné kompozice u geometrických 

tvarů – základní kompoziční principy (řazení, 

prolínání) 

Vyjádření dějového celku   

v prostředí  

Rozvoj prostorového vidění 

(trojrozměrné objekty) 

Dekor, ornament v umění. 

 

PT -OSV –Osobnostní rozvoj, 

Kreativita, Péče o dobré vztahy 

ve třídě 

PŘ, M, ČJ 

 

Žák časově zařazuje do dané doby, 

charakterizuje danou dobu 

Orientuje se v nejvýznamnějších 

národních památkách a osobnostech dané 

doby 

Poznává základní umělecká díla dané 

doby 

Dějiny umění 

Pravěké umění 

Egypt 

Řecko 

Řím 

 

PT – OSV – Sociální rozvoj 

Komunikace 

MUV – Kulturní diference 

EMV – Evropa a svět nás zajímá 

D, OV 

 

 

Používá běžné pojmy nauky o barvě ( 

rozlišuje působení barev na rovině 

smyslového účinku a v rovině 

symbolicky utvářeného obsahu) 

Zná symboliku barev a jejich využití 

v praxi 

Rozlišuje působení vizuálně obrazného 

Teorie umění 

Teorie barev – základní barvy, teplé x studené, 

symbolika barev, barevný kruh, kontrast, harmonie 

Hry s barvami – vlastní prožívání, interakce 

s realitou 

Uplatnění subjektivity – vyjádření emocí, pocitů, 

nálad, fantazie, představ a osobních zkušeností 

 

PT – OSV – Osobnostní rozvoj, 

kreativita, řešení problémů 

 

F 
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vyjádření v rovině smyslového účinku 

k zaznamenávání vizuálních zkušeností 

 

 

7.ročník                                                                              

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

  

Žák užívá k tvorbě některé metody 

uplatňované v současném 

výtvarném umění a digitálních 

médiích – počítačová grafika, 

fotografie, video, animace 

Orientuje se v  zákonitostech 

perspektivy, zdokonaluje se 

v jejím  používání 

 

Rozvoj smyslové citlivosti 

Uspořádání do celku – v ploše, objemu, prostoru a časovém 

průběhu 

Vyjádření vztahů, pohybu proměn uvnitř mezi objekty ve 

statickém i dynamickém vyjádření 

(linie, světlo, barva, prostorová práce) 

Smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření 

(fotografie, film, tiskoviny, televize, el. Média, reklama) 

 

PT -OSV –Osobnostní rozvoj: 

Rozvoj schopností poznání, 

Kreativita 

Sociální rozvoj: Komunikace, 

Kooperace a kompetice,  

MDV – Mediální výchova 

ČJ, HV, F, M 

 

 

Žák interpretuje umělecká 

vizuálně obrazná vyjádření 

současnosti i minulosti – poznává 

umělecká díla dané doby, zvládá 

časové zařazení dané doby, 

charakterizuje danou dobu 

Poznává nejvýznamnějších 

národní i světové památky dané 

doby 

Dějiny umění 

Románský sloh 

Gotika 

 Renesance 

 

PT – OSV – osobnostní a 

sociální rozvoj 

MUV – Multikulturalita, 

etnický původ 

D, OV, ČJ 
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Chápe rozvoj písma jako 

specifický znak komunikace 

Znak, symbol 

Rozeznává druhy kultur a kulturní 

instituce 

Teorie umění 

Umění písma – vznik a vývoj, funkce písma 

Písmo v současné kultuře 

Kultura – kulturní instituce, masová kultura a masmédia 

Návštěva muzeí a galerií 

 

PT – OSV – Sociální rozvo:j 

Komunikace 

Osobnostní rozvoj : 

Psychohygiena 

MUV – Kulturní diference 

EMV – Evropa a svět nás 

zajímá 

D, OV, ČJ 
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8.ročník                                                                          
Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

  

Žák  vybírá, vytváří a pojmenovává co 

nejširší škálu prostředků pro vyjádření emocí, 

pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních 

zkušeností 

Zdokonaluje se ve zaznamenávání 

skutečnosti v prostorovém vidění, akčních 

tvarech malby a kresby 

 

 

Uplatnění subjektivity 

Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, 

představ osobních zkušeností 

Manipulace s objekty 

Pohyb těla a jeho umístění v prostoru 

Studie hlavy a postavy 

Uspořádání prostoru, interpretace 

 

PT -OSV –Osobnostní rozvoj: 

Sebepoznání a sebepojetí, 

Kreativita 

Sociální rozvoj: Komunikace, 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti 

ČJ, OV, PŘ 

 

 

Žák zvládá časové zařazení dané doby, 

charakterizuje dobu 

Pozná základní umělecká díla dané doby 

Pozná nejvýznamnější národní i světové 

památky a osobnosti dané doby 

Dějiny umění 

Baroko a rokoko 

Klasicismus a empír 

Impresionismus, secese 

 

PT – OSV – Osobnostní a sociální 

rozvoj 

MUV – Kulturní diference 

EGM – Evropa a svět nás zajímá 

D 

 

Chápe vliv volného umění na umění užité 

Užívání některých metod uplatňovaných 

v současném umění a digitálních médiích – 

poč. grafika, fotografie, video, animace 

 

 

 

Žák ověřuje komunikační účinky, upravených  

či samostatně vytvořených vizuálně 

obrazných vyjádření v sociálních vztazích 

Rozliší působení vizuálně obrazného 

vyjádření v rovině smyslového účinku 

Teorie umění 

Výtvarné činnosti spojené s oblastí oděvní kultury, designu a 

grafického designu 

Pojmy: estetika, krásno, vkus x kýč 

 

 

 

 

Ověřování komunikačních účinků 

Utváření a uplatnění komunikačního obsahu 

Vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby a respektování 

záměru autora 

Prezentace ve veřejném prostoru, mediální prezentace 

 

PT – OSV – Sociální rozvoj 

Komunikace 

Osobnostní rozvoj - 

psychohygiena 

MUV – Kulturní diference 

EMV – Evropa a svět nás zajímá 

D, ČJ, OV 

 

PT – OSV – Sociální rozvoj 

Komunikace 

MUV – Kulturní diference 

MEV – tvorba mediálního sdělení 
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Nalézá vhodnou formu pro prezentaci 

vizuálně obrazných vyjádření 

OV, F 

 

 

9.ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

  

Žák – užívá vizuálně obrazná vyjádření 

k zaznamenání vizuálních zkušeností, 

zkušeností získaných ostatními smysly a 

k zaznamenání podnětů z představ a fantazie 

 

Rozliší působení vizuálně obrazného 

vyjádření v rovině smyslového účinku, 

v rovině subjektivního účinku a v rovině 

sociálně utvářeného i symbolického obsahu 

 

Rozvíjení smyslové citlivosti 

Reflexe a vztahy zrakového vnímání ostatními smysly 

Vědomé vnímání a uplatnění mimovizuálních podnětů při 

vlastní tvorbě 

Reflexe ostatních uměleckých děl 

Uplatnění subjektivity 

Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – objekty, ilustrace 

textů, volná malba a kresba, animace, komiks, fotografie 

 

 

PT -OSV –Osobnostní rozvoj: 

Rozvoj schopností poznání 

Kreativita 

Sociální rozvoj: Komunikace, 

Kooperace a kompetice, 

Kreativita,  

 

EGM – Evropa a svět nás zajímá 

ČJ, PČ, HV 

 

Žák zvládá časové zařazení dané doby, 

charakterizuje dobu 

Pozná základní umělecká díla a představitele 

dané doby 

 

Dějiny umění 

Moderna 

Postmoderna 

Současné umění 

 

PT – OSV – Sociální rozvoj: 

Komunikace 

MUV – Kulturní diference 

EGM – Evropa a svět nás zajímá 

OV, D, ČJ 

 

Žák interpretuje umělecká vizuálně obrazná 

vyjádření současnosti i minulosti, vychází ze 

svých znalostí hist. souvislostí a i z osobních 

zkušeností a prožitků 

 

Teorie umění 

Rozbor uměleckého díla 

Nejvýznamnější světové galerie 

 

 

 

 

PT – EGM – Objevujeme Evropu 

a svět 

D, Z 
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Žák ověřuje komunikační účinky vybraných, 

upravených či samostatně vytvořených 

vizuálně obrazných vyjádření v sociálních 

vztazích 

Nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci 

Porovnává na konkrétních příkladech různé 

interpretace vizuálně obrazného vyjádření 

 

 

 

Ověřování komunikačních účinků 

Proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a proměny 

obsahu vizuálně obrazných vyjádření vlastních děl i děl 

výtvarného umění 

Historické, sociální a kulturní souvislosti 

 

 

PT – OSV – Osobnostní rozvoj: 

Rozvoj schopností poznání 

Sociální rozvoj: Komunikace 

OV, D 
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Vzdělávací oblast:     Člověk a zdraví 
 

 

Vzdělávací obor:       Výchova ke zdraví 

 

 

Vyučovací předmět : Výchova ke zdraví 
 

 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
 

Obsahové, časové a organizační vymezení: 

 

 Vyučovací předmět Výchova ke zdraví přináší základní poznání o člověku v souvislosti 

s preventivní ochranou jeho zdraví. Učí žáky aktivně rozvíjet a chránit zdraví v propojení všech 

složek ( sociální, psychické a fyzické) a být za své zdravý  zodpovědný. Svým vzdělávacím 

obsahem bezprostředně navazuje na obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Žáci si 

upevňují hygienické, stravovací, pracovní a jiné zdravotně preventivní návyky, rozvíjejí 

dovednosti odmítat škodlivé látky, předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohrožení 

v každodenních i mimořádných situacích. 

 Žáci se učí získávat komplexní pohled na život kolem sebe z hlediska zdravotních potřeb 

a životních perspektiv dospívajícího jedince a rozhodovat se ve prospěch zdraví, jako důležité 

životní hodnoty.  

 Vzdělávací obor Výchova ke zdraví je propojen s průřezovými tématy  Osobnostní a 

sociální výchova, Enviromentální výchova a Výchova demokratického občana. 

 Vyučovací předmět má časovou dotaci v 6. a 8. ročníku 1 hodinu týdně.  Výuka probíhá 

většinou ve třídách, výjimečně v terénu. 

 

 
Výchovné a vzdělávací strategie:  

 

Kompetence k učení 

 

- nabízíme žákům aktivizační metody s tématikou zdraví  vedoucí k ochotě  se o ně 

zajímat 

- předkládáme dostatek spolehlivých informačních zdrojů a vedeme k jejich využívání 

 

 

 

Kompetence k řešení problémů 

 

- vedeme žáky k porovnávání odborných názorů, mediálních tvrzení a vlastních 

praktických zkušeností o člověku a jeho zdraví a k vyvozování optimálních praktických 

postupů v rámci svých možností 

 

-  
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- vedeme žáky k pozorování praktických jevů a jednání lidí souvisejících se zdravím 

(především civilizačními chorobami), k jejich vyhodnocování vyvozování praktických 

závěrů pro současnost i budoucnost 

 

Kompetence komunikativní 

 

- zajímáme se o názory, náměty a zkušenosti žáků 

- vedeme žáky  k formulování vlastních názorů na problematiku zdraví 

 

 

Kompetence sociální a personální 

 

- zadáváme úkoly, při kterých žáci spolupracují, vytváříme příležitosti pro vzájemnou 

komunikaci 

- vytváříme dostatek situací k poznání potřeby vzájemného respektu i pomoci 

- rozvíjíme sebedůvěru a možnost ovlivňování vlastního zdraví 

 

Kompetence občanské 

 

- nabízíme žákům dostatek příležitostí k pochopení práv a povinností souvisejících se 

zdravím, partnerskými a rodinnými vztahy, předcházení krizových situací, hrubého 

zacházení, násilí apod. 

 

 

Kompetence pracovní 

 

- nabízíme dostatek situací k propojení problematiky člověka, jeho hygieny ochrany 

zdraví s otázkami ochrany zdraví při práci a  zájmové činnosti. 
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Vzdělávací obsah: Výchova ke zdraví 
 

6. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata, projekty Mezipředmětové vztahy 

Žák 
- posoudí různé způsoby lidí 
z hlediska odpovědnosti za vlastní 
zdraví i zdraví druhých a vyvozuje 
z nich osobní odpovědnost ve 
prospěch aktivní podpory zdraví 

- vyjádří svůj názor k problematice 

zdraví a diskutuje o něm v kruhu 

vrstevníků, rodiny i v nejbližším 

okolí 

- dává do souvislostí složení stravy 

a způsob stravování s rozvojem 

civilizačních nemocí a v rámci 

svých možností uplatňuje zdravé 

stravovací návyky 
-uplatňuje osvojené preventivní 
způsoby rozhodování , chování a 
jednání v  souvislosti s běžnými , 
přenosnými, civilizačními a jinými 
chorobami, svěří se se zdravotním 
problémem a v případě potřeby 
vyhledá odbornou pomoc 

 

 

 

 

 

 

 
Zdravý způsob života a 

péče o zdraví 
-zásady osobní ,intimní a 
duševní hygieny, otužování, 
režim dne, vyváženost 
pracovních a odpočinkových 
aktivit, význam pohybových 

aktivit pro zdraví, pohybový 

režim, 
-zásady zdravého stravování, 
pitný režim, poruchy příjmu 
potravy,   
-vliv životních podmínek a 
životního stylu na zdraví 

-vliv kvality ovzduší a vody, 

hluku, osvětlení, teploty 

-ochrana před chorobami 

přenosnými- základní cesty 

přenosu nákaz a jejich prevence, 

nákazy respirační, přenosné 

potravou, získané v přírodě, 

přenosné krví a sexuálním 

stykem, bodnutím hmyzem a 

kontaktem se zvířaty 

- ochrana před chronickými a 

nepřenosnými chorobami a úrazy 

– prevence kardiovaskulárních a 

 
OSV  - učit dovednostem 
seberegulace, učit sociálním 
dovednostem, utvářet postoje a 

hodnotové orientace optimální 

pro 

zvládání provozu každodenní 

existence v jejich běžných i 

náročnějších formách 

VDO – zásady slušnosti, 

odpovědnosti, tolerance, 
angažovaný přístup k druhým 

-projevovat se v jednání i řešení 

problémů samostatně a 

odpovědně 

EV – vysoké oceňování zdraví a 

chápání vlivu prostředí na 

vlastní 

zdraví i na zdraví ostatních lidí 
MKV – kulturní diference – 

člověk jako nedílná jednota 

tělesné a duševní stránky, 
předsudky vžité stereotypy 
VM – objevujeme Evropu a svět 
– globální problémy související 
se zdravím – rizika šíření 
nemocí a návykových látek 
 

 
Přírodopis 
Zeměpis 
Občanská výchova 
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-projevuje odpovědný vztah k sobě 

samému, vlastnímu dospívání a 

pravidlům zdravého životního 

stylu, 
dobrovolně se podílí na 
programech podpory zdraví v 
rámci školy a obce 
vysvětlí na příkladech přímé 
souvislosti mezi tělesným, 
duševním a sociálním zdravím 

-vysvětlí vztah mezi 

uspokojováním základních 

lidských potřeb a hodnotou 

zdraví 

- usiluje v rámci svých možností a 

zkušeností o aktivní podporu 

zdraví 

 

 
 

metabolických onemocnění, 

preventivní a léčebná péče, 

odpovědné chování v situacích  

 

úrazu a život ohrožujících stavů 

(úrazy v domácnosti, při sportu, 

na pracovišti, v dopravě),  

Základy PP 

  
Hodnota a podpora zdraví 

-celostní pojetí člověka ve zdraví 

i nemoci – složky zdraví a jejich 

interakce, zkladní lidské potřeby 

a jejich hierarchie 

-podpora zdraví  a její formy – 

prevence a intervence, působení 

na změnu a kvality prostředí a 

chování jedince, odpovědnost 

jedince za zdraví, podpora 

životního stylu, programy 

podpory zdraví 

 

MV – kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení – reklama a 
vliv na životní prostředí,  
 
propagace nezdravých výrobků 
apod. 
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8. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Mezipředmětové 
vztahy 

  Projekty  
   
-respektuje přijatá pravidla mezi spolužáky a 
jinými vrstevníky, přispívá k utváření 
dobrých 
mezilidských vztahů v komunitě 
-vysvětlí role členů komunity ( rodiny, 
třídy, 
spolku) a uvede příklady pozitivního i 
negativního vlivu na kvalitu sociálního 
klimatu ( vrstevnická komunita, rodinné 
prostředí ) z hlediska prospěšnosti zdraví 
 
- samostatně využívá osvojené 
kompenzační a relaxační techniky a sociální 
dovednosti k regeneraci organismu, 
překonávání únavy a předcházení 
 stresovým situacím 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vztahy mezi lidmi –  formy soužití 
-vztahy ve dvojici – kamarádství, přátelství, 
láska, partnerské vztahy, manželství a 
rodičovství 
- vztahy a pravidla soužití v prostředí 
komunity 
– rodina, škola, vrstevnická skupina, obec 
 
Osobnostní a sociální rozvoj – vztah k sobě 
samému, vztah k druhým lidem, zdravé a 
vyrovnané sebepojetí,  utváření vědomí 
vlastní identity 
 
-cvičení sebereflexe, sebekontroly a 
sebeovládání a zvládání problémových 
situací; stanovení osobních cílů a postupných 
kroků k jejich dosažení, zaujímání 
hodnotových postojů a 
rozhodovacích dovedností pro řešení 
problémů 
v mezilidských vztazích, pomáhající a 
prosociální chování 
 
-sociální dovednosti pro předcházení a 
zvládání stresu, hledání pomoci při 
problémech 
 

 
OSV – učit dovednostem 
seberegulace, učit 
sociálním dovednostem, 
utvářet postoje a 
hodnotové 
orientace optimální pro 
zvládání provozu 
každodenní existence 
v běžných i náročnějších 
formách 

Občanská výchova 
přírodopis, zeměpis 
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-respektování sebe sama i druhých , přijímání 
názorů druhých a empatie, chování 
podporující dobré vztahy, aktivní naslouchání 
a dialog, efektivní a asertivní komunikace a 
kooperace v různých situacích, dopad 
vlastního chování a jednání 
 

-respektuje změny v období dospívání, 
vhodně 
na ně reaguje a kultivovaně se chová 
k opačnému pohlaví 
-respektuje význam sexuality v souvislosti 
se 
zdravím, morálkou, etikou a pozitivními 
životními cíli, chápe význam zdrženlivosti 
v dospívání a odpovědného sexuálního 
chování 

  
Změny v životě člověka a jejich reflexe  
-dětství, puberta , dospívání – tělesné, 
duševní a sociální změny 
 -sexuální dospívání a reprodukční zdraví – 
zdraví reprodukční soustavy, sexualita jako 
součást formování osobnosti, zdrženlivost, 
promiskuita, problémy těhotenství a 
rodičovství 
mladistvých, poruchy pohlavní identity 

 
VDO – zásady slušnosti, 
odpovědnosti, tolerance, 
angažovaný přístup k 
druhým 

 

 

 

 

 

 -uvádí do souvislosti zdravotní a 
psychosociální rizika spojená se 
zneužíváním 
návykových látek a životní perspektivu 
mladého člověka, uplatňuje osvojené 
sociální 
dovednosti chování při kontaktu se sociálně 
patologickými jevy ve škole i mimo ni, 
v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc 
sobě nebo druhým 

 
 

VMEGS – objevujeme 

 

Evropu a svět – globální 
problémy související se 
zdravím – rizika šíření 
nemocí a návykových 
látek 
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-vyhodnotí na základě svých znalostí a 

zkušeností manipulativní vliv vrstevníků, 
medií, sekt,  uplatňuje osvojené dovednosti 
komunikační obrany proti manipulaci a 
agresi 
- projevuje odpovědné chování v 
rizikových 
situacích silniční a železniční dopravy, 
aktivně 
předchází situacím ohrožení zdraví a 
osobního 
bezpečí, v případě pomoci poskytne 
adekvátní 
pomoc 
- uplatňuje adekvátní způsoby chování a 
ochrany v modelových situacích ohrožení, 
nebezpečí i mimořádných událostí 

formy zneužívání, šikana, 
kriminalita mládeže, komunikace se službami 
odborné pomoci 

 

bezpečné chování a komunikace, komunikace 

s vrstevníky a neznámými lidmi, bezpečný 

 

pohyb v rizikovém prostředí, nebezpečí 

komunikace prostřednictvím elektronických 
médií 
- sebeochrana a vzájemná pomoc v 
rizikových a 
ohrožujících situacích 
-dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany 
zdraví – ve škole, při různých činnostech, 
v dopravě silniční a železniční, 
- vztahy mezi účastníky v silničním provozu, 
včetně zvládání agresivity 
- správný postup v případě dopravní nehody 
 ( tísňové volání, zajištění bezpečnosti) 
- manipulativní reklama, působení sekt 
-ochrana člověka za mimořádných událostí a 
jejich klasifikace 
- varovný signál a jiné způsoby varování 
-základní úkoly ochrany obyvatel, evakuace, 
činnost po mimořádné události, prevence 
vzniku 
mimořádných událostí 

  

  
MeV – kritické čtení a  

vnímání mediálních 
sdělení  

– reklama a vliv na životní  
prostředí apod.  
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Vzdělávací oblast:       Člověk a zdraví 

 

Vzdělávací obor:         Tělesná výchova 
 

Vyučovací předmět:   Tělesná výchova 
 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 
Obsahové, časové a organizační vymezení 

 
   Vzdělávací obor  tělesná výchova, jako součást vzdělávání žáků, směřuje k poznání 

vlastních pohybových možností a zájmů. Pohybové vzdělávání postupuje od spontánní 

pohybové činnosti žáků k činnosti řízené.Cílem tělesné výchovy je přispívat k harmonickému 

rozvoji osobnosti žáků a dosáhnout optimální tělesné zdatnosti a výkonnosti.Osvojením 

potřebných vědomostí, dovedností a návyků žák účinně ovlivňuje svůj způsob života ve škole, 

rodině a v oblasti zájmové činnosti 
Pedagog ve vyučovacím procesu vytváří prostor pro aktivitu a samostatnost žáků, vytváří 

podmínky pro rozvíjení a uplatňování schopností a zájmů každého žáka. 

   Vývoj jedince je složitý proces, charakteristický kvalitativními změnami.Je ovlivněn 

genetickými faktory, prostředím a výchovou. Výukou TV je ovlivňován růst sportovního 

talentu a napomáhá formování osobnosti nadaných žáků. 

K hlavním rysům kvalitního učení v tělesné výchově patří: 

- osobní příklad učitele 

- kvalitní výuka TV 

- objevení a zhodnocení žákova talentu 

- zprostředkování žákova dalšího sportovního růstu 

- aktivní spolupráce s rodiči 

Vědomosti a dovednosti v TV jsou vybírány v jednotlivých ročnících podle věku žáků a podle 

přírodních podmínek. 

Obsah učiva v TV je ve všech ročnících stejný, ale očekávané výstupy jsou vždy 

přizpůsobeny věkovým zvláštnostem žáků. Předmět je vyučován 2 hodiny v každém ročníku, 

celková časová dotace je tedy 8 hodin na 2.stupni. 

Od 6. do 9.ročníku se žák seznamuje s novými pohybovými dovednostmi, rozvíjí se jeho 

osobnost,zdokonaluje se motorika a pozitivně se ovlivňuje jeho tělesná zdatnost, výkonnost a 

uvědomělost. 

- poznatky z TV a sportu 

- cvičení průpravná, kondiční, vyrovnávací a tvořivá 

- gymnastika (cvičení s hudbou a tanec) 

- úpoly 

- atletika 

- pohybové a sportovní hry 

- plavání 

- turistika  

- lyžování 
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Výchovné a vzdělávací strategie 

 

 

Kompetence k učení 

 

Učitel  -   vytváří prostor pro dostatečné osvojování pohybových dovedností 

- vede žáky k poznání vlastní fyzické a pohybové výkonnosti 

- nechá žáky vybrat vhodné kondiční, posilovací nebo relaxační cviky pro rozcvičení 

- zařazováním vhodných sportovních aktivit posiluje u žáků sebekontrolu a 

sebeovládání 

- učí žáky rozpoznat tělesné aktivity zdraví prospěšné a zdraví ohrožující 

- vede žáky k zodpovědnosti za své zdraví jako nejdůležitější životní hodnotu 

 

 

Kompetence k řešení problémů 

 

Učitel  -    navozuje problémové situace, které žáky motivují k týmové spolupráci 

- přiděluje role rozhodčího žákům a učí jednat přiměřeně ve vypjatých situacích 

- přiděluje role organizátora a učí tak žáky hájit své stanovisko a vyjádřit svůj názor 

 

 

Kompetence komunikativní 

 

Učitel  -   dbá na kulturní vyjadřování v hodinách TV 

-    učí žáky vyjadřovat se přesně, srozumitelně a používat správného názvosloví 

-    důrazem na dodržování pravidel vede žáky ke hře v duchu „fair – play“ 

 

 

Kompetence sociální a personální 

 

Učitel   -   podporuje sport.činnost ve skupinách, kde je nutná spolupráce na dosaženém       

                 výsledku (lyžařské kurzy, sport.turnaje, soutěže) 

- v hodinách zařazuje dopomoc a záchranu ze strany žáků 

- podporuje vzájemnou pomoc žáků, vytváří situace, kdy se žáci vzájemně potřebují 

 

 

Kompetence pracovní a občanské 

 

Učitel  -    netoleruje v hodinách nekamarádské chování 

- důsledně dbá na dodržování pravidel chování 

- uplatňuje pozitivní hodnocení a motivaci žáků 

- vyžaduje vhodné sportovní vybavení pro výuku 

- na konci hodiny zařazuje její hodnocení 

- vede žáky k sebehodnocení 

- vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci, kvalitní práci pochválí 
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Vzdělávací obsah: Tělesná výchova 
 

6. – 9.ročník 

 

Očekávané výstupy 

 

Učivo 

 

Průřezová témata 

Projekty 

 

Mezipředmětové 

vztahy 

 

 

Žák užívá osvojované názvosloví 

 

Uplatňuje základní olympijské 

myšlenky (čestné soupeření, pomoc 

handicapovaným, respekt 

k opač.pohlaví, ochrana přírody) 

 

Umí spolupracovat a dohodnout se 

na taktice vedoucí k úspěchu 

družstva 

 

Rozlišuje a uplatňuje práva a 

povinnosti vyplývající z role 

hráče,rozhodčího, diváka 

 

Sleduje a hodnotí prvky pohybové 

činnosti 

 

Zorganizuje (samostatně i v týmu) 

jednoduché turnaje a závody 

 

Zpracuje data a informace o 

pohybových aktivitách 

 

Činnosti podporující pohybové učení 

 

 

Komunikace v TV (tělocv.terminologie, 

povely, gesta, signály) 

 

Sportovní výstroj a výzbroj i 

v nestandardních podmínkách 

 

Historie a současnost ve sportu 

 

Pravidla osvojovaných pohybových činností 

(sport.her, soutěží) 

 

Zásady jednání a chování v různém 

prostředí  

při pohybových činnostech 

 

Posuzování pohybových dovedností 

 

 

 

Osobnostní a sociální výchova 

 

 

Výchova demokratického 

občana 

 

 

Multikulturní výchova 

 

 

 

 

 

Projekt- Olympijské hry 

 

 

 

Dějepis 

 

Občanská výchova 

 

Výchova ke zdraví 
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Žák aktivně vstupuje do organizace 

svého pohybového režimu, 

pohybové činnosti zařazuje 

pravidelně 

 

Usiluje o zlepšení své tělesné 

zdatnosti 

 

Samostatně se připravuje před 

pohybovou činností 

 

Odmítá drogy a jiné škodliviny 

 

Uplatňuje vhodné a bezpečné 

chování 

 

Činnosti ovlivňující zdraví 

 

Význam pohybu pro zdraví 

 

Zdravotně orientovaná činnost 

 

Prevence a korekce svalových dysbalancí 

 

Rozvoj rychlostních, silových a 

koord.schopností 

 

Hygiena a bezpečnost 

 

Environmentální výchova 

 

 

Osobnostní a sociální výchova 

Přírodopis 

Občanská výchova 

 

Žák zvládá v souladu 

s individuálními předpoklady 

osvojované pohybové dovednosti a 

tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži a 

při rekreaci 

 

Umí posoudit provedení 

osvojované pohybové činnosti, umí 

označit nedostatky a jejich příčiny 

 

 

 

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových 

doved. 

 

Pohybové hry (netradič.poh.hry) 

Gymnastika a rytmické cvičení s hudbou 

                       (kondiční cvič.,tanec) 

Úpoly 

Atletika   (běhy, skoky, hod a vrh) 

Sportovní hry (podle možností a vybavení) 

Turistika      (modif. orient.běhu) 

Plavání (podle podmínek) 

Lyžování 

 

 

 

Environmentální výchova 

 

Osobnostní a sociální výchova 

 

Multikulturní výchova 

 

 

 

 

 

 

 

7.ročník   -   lyžařský 

vycvikový kurz 

 

 

Přírodopis 

 

Matematika 

 

Fyzika 

 

Hudební výchova 
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Zdravotní tělesná výchova 
 

 

Očekávané výstupy 

 

 

Učivo 

 

Průřezová témata 

Projekty 

 

Mezipředmětové 

vztahy 

 

Žák uplatňuje odpovídající 

vytrvalost a cílevědomost při 

korekci zdravotních oslabení 

 

Samostatně zařazuje do svého 

pohybového režimu speciální 

cvičení související s vlastním 

oslabením 

 

Vyhýbá se činnostem, které jsou 

kontraindikací zdravotního oslabení 

 

Základní druhy oslabení, jejich příčiny a 

důsledky 

 

Speciální cvičení 

      Oslabení pohybového systému 

      Oslabení vnitřních orgánů 

      Oslabení smyslových a nervových 

funkcí  

      (zraku, sluchu,neuropsych.onemoc.) 

 

Všestranné rozvíjející pohybové činnosti 

(pohyb.činnosti v návaznosti na obsah TV 

s přihlédnutím ke konkrétnímu druhu a 

stupni oslabení) 

 

 

Osobnostní a sociální výchova 

 

Multikulturní výchova 

 

Environmentální výchova 

 

Přírodopis 

 

Výchova ke zdraví 

 

Občanská výchova 

 

Fyzika 
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Vzdělávací oblast:          Člověk a svět práce 

 

Vzdělávací obor:             Pracovní činnosti 

 

Vyučovací předmět:       Pracovní  činnosti 

 

 
Charakteristika vyučovacího předmětu   
 
Obsahové, časové a organizační vymezení : 

 

     Obsah předmětu Pracovní činnosti je determinován hlavně možnostmi školy, v jejímž 

areálu se nachází rozsáhlý školní pozemek (zahrada) a přilehlý park. Proto je zaměřen na 

vzdělávací obsahy Pěstitelské práce a chovatelství, Práce s technickými materiály, Příprava 

pokrmů  a v 8. a 9.ročníku jsou zařazována témata a praktické nácviky v rámci povinného 

celku Svět práce. Činnosti prováděné v terénu jsou ryze sezónní a převážně praktické 

v závislosti na počasí. Převážnou měrou jde o práce na zahradě a péče o park v okolí školy, 

péče o keře, trávník a výsadba okrasných letniček. 

     Techničtějšího charakteru je údržba nářadí, výroba ozdob z různých materiálů: papír, 

textilie, šustí, drátkování, batika atd. 

     Doplňkového charakteru jsou činnosti spojené s okrasnou zelení v budově školy a její 

výzdoba, stejně jako činnosti spojené se sběrem sezónních plodin dle poptávky trhu ( léčivé 

byliny, šípky a kaštany), často s přesahem do mimoškolní činnosti. Sezonní využívání 

kuchyňky k přípravě jednoduchých pokrmů, seznámení se základy stolování a společenského 

chování. Důraz je kladen na rozvoj ekologického cítění žáků. 

Vyučovací předmět má časovou dotaci 1 hodina týdně v 7. – 9. ročníku. 

 

 
Výchovné a vzdělávací strategie : 

 

Kompetence k učení  

 

Učitel 

• vede žáky k praktickému osvojování práce podle stanoveného postupu 

• podněcuje samostatné plánování činnosti 

• poznávání vlastností rostlin v praxi 

•  

 

Kompetence k řešení problémů 

 

Učitel 

• vede žáky k uvědomování si potřeby praktického ověřování naučené teorie, většinou 

z přírodovědných předmětů 

• umožňuje žákům rozhodovat o pracovním postupu 
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Kompetence komunikativní 

 

Učitel 

• seznamuje žáky s přesným významem pojmů souvisejících s předmětem a důležitých 

pro praktický život 

• objasňuje pojmy související s volbou povolání 

 

Kompetence sociální a personální 

 

Učitel 

• vede žáky ke spolupráci ve dvojici i ve skupině 

• přiřazuje různé role a umožňuje jejich prožívání 

• vede k uvědomování si bezpečného chování a ohleduplnosti na pracovišti 

 

Kompetence občanské 

 

Učitel 

• podporuje chápání ochrany životního prostředí jako občanské povinnosti 

• vede k vnímání různých negativních vlivů činnosti člověka na přírodu 

• rozvíjí tvořivý přístup žáků k plnění zadaných témat 

 

Kompetence pracovní 

 

Učitel 

• vede žáky k uvědomělému, správnému a bezpečnému používání všech nástrojů , 

případně materiálů 

• motivuje žáky k odvedení co nejlepší práce 

• upozorňuje žáky na možnost pracovních rizik a podněcuje samostatné hledání cest 

k jejich minimalizaci 

• vytváří prostor pro promýšlení budoucí profesní orientace 
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Vzdělávací obsah: Pracovní činnosti 

 
7. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 

Projekty 

Mezipředmětové vztahy 

 

Pěstitelské práce, chovatelství 

− dodržuje technickou kázeň, 

zásady hygieny a bezpečnosti 

práce 

− poskytne první pomoc při    

úrazu,včetně úrazu 

způsobeného zvířaty 

 

− volí vhodné pracovní postupy 

při pěstování vybraných  

rostlin 

 

 

− pěstuje a využívá květiny pro 

výzdobu 

 

− používá vhodné pracovní 

pomůcky a provádí jejich 

údržbu 

 

− prokáže základní znalost chovu 

drobných zvířat a zásad 

bezpečného kontaktu se zvířaty 

 

Práce s technickými materiály 

-   provádí jednoduché práce  

    s technickými materiály a   

 

− bezpečnost práce 

 

  

− první pomoc 

 

 

 

-základní podmínky pro pěstování (půda, výživa  a 

ochrana půdy a rostlin) 

 

-zelenina 

 

-ovocné rostliny 

 

-okrasné rostliny 
 

 

 

 

 

-chovatelství (chov zvířat v domácnosti, 

podmínky, hygiena, bezpečnost, kontakt se 

zvířaty 

 

 

-vlastnosti materiálu, užití v praxi 

PT Osobnostní a sociální 

výchova 

-sebepoznání 

-seberegulace 

-mezilidské vztahy 

-kooperace 

-řešení problémů 

 

PT Enviromentální výchova 

-ekosystémy 

-lidské aktivity a problémy   

životního prostředí 

 

PT Multikulturní výchova 

-lidské vztahy (sociální, 

věkové, profesní…) 

 

PT Mediální výchova 

-kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení 

-využití internetu 

 

občanská výchova 

 

 

 

 

 

 

 

přírodopis, zeměpis 

 

 

 

 

občanská 

výchova,zeměpis 

 

 

informatika, český jazyk 
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dodržuje technologickou kázeň 

 

-  řeší jednocuché technické úkoly  

   s vhodným výběrem materiálu,  

   pracovních nástrojů a nářadí 

 

-  organizuje a plánuje svoji  

   pracovní činnost 

 

-  dodržuje obecné zásady  

   bezpečnosti a hygieny 

 

 

-pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční 

opracování 

-jednoduché pracovní operace a postupy 

 

 

 

-organizace práce, důležité technologické 

postupy 
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8. ročník 

Očekávané výstupy  Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy 

Pěstitelské práce 

-dodržuje technickou kázeň, 

zásady hygieny a bezpečnosti 

práce. 

-poskytne první pomoc při úrazu, 

včetně úrazu způsobeného zvířaty. 

 

-volí vhodné pracovní postupy při 

pěstování vybraných rostlin. 

 

 

-pěstuje a využívá květiny pro 

výzdobu. 

 

 

-používá vhodné pracovní 

pomůcky a provádí jejich údržbu. 

 

 

 

Bezpečnost práce  

 

 

První pomoc 

 

 

Základní podmínky pro pěstování 

(ochrana půdy a rostlin) 

 

 

Okrasné rostliny (základy 

ošetřování, pěstování, řez, 

jednoduchá vazba, úprava květin) 

 

 

 

 

 
 

 

-osobnostní a sociální výchova 

-sebepoznání 

-seberegulace 

-mezilidské vztahy 

-kooperace 

-řešení problémů 

-Enviromentální výchova 

-ekosystémy 

-lidské aktivity a problémy 

životního prostředí 

 

 

 

 

 

 

 

Ov – Osobnost, mezilidské vztahy 

 

 

 

Př, Z – Ekologie, ekosystémy 

            průmysl a zemědělství 
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Práce s technickými materiály 

-provádí jednoduché práce 

s technickými materiály a 

dodržuje technologickou kázeň 

 

-řeší jednoduché technické úkoly 

s výběrem materiálů, pracovních 

nástrojů a nářadí 

 

-organizuje a plánuje svoji 

pracovní činnost 

 

 

Svět práce 

-orientuje se  v pracovních 

činnostech vybraných profesí 

-posoudí své možnosti při 

rozhodování o volbě vhodného 

povolání a profesní přípravy 

-využije profesní informace a 

poradenské služby 

-prokáže v modelových situacích 

schopnost prezentace své osoby 

při vstupu na trh práce 

 

Vlastnosti materiálu, užití v praxi 

 

 
Pracovní pomůcky, nářadí, 

nástroje 

Jednoduché pracovní postupy a 

operace 

 

 

Organizace práce, technologické 

postupy 

 

 

-seznamování se s trhem práce 

-volba profesní orientace 

(sebepoznání, os.vlastnosti, zájmy 

a cíle, informace o trhu atd.) 

-možnosti vzdělávání 

-zaměstnání a nezaměstnanost 

(stav v našem regionu) 

-podnikání na základě vlastní 

zkušenosti: rodina, sousedé atd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Osobnostní a sociální výchova 

-sebepoznání 

-seberegulace 

-mezilidské vztahy 

-kooperace 

-řešení problémů 

-psychohygiena 

-kreativita 

-Výchova demokratického občana 

-občanská společnost a škola 

-společnost a stát 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ov – Sebepoznání,osobnost, 

mezilidské vztahy, společnost a 

jedinec atd. 
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9. ročník 

Očekávané výstupy  Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy 

Pěstitelské práce 

-dodržuje technickou kázeň, 

zásady hygieny a bezpečnosti 

práce, poskytne první pomoc při 

úrazu 

 

-volí vhodné pracovní postupy při 

pěstování vybraných rostlin. 

 

-pěstuje a využívá květiny pro 

výzdobu. 

 

 

-používá vhodné pracovní 

pomůcky a provádí jejich údržbu 
 

Práce s technickými materiály 

-řeší jednoduché technické úkoly 

s vhodným  výběrem materiálů, 

pracovních nástrojů a nářadí 

 

-provádí jednoduché práce 

s technickými materiály a 

dodržuje technologickou kázeň. 

 

-organizuje a plánuje svoji 

pracovní činnost 

 

-užívá technickou dokumentaci, 

připraví si vlastní jednoduchý 

 

Bezpečnost práce  

První pomoc 

 

 

 

Základní podmínky pro pěstování 

 

 

Okrasné rostliny 

Ovocné rostliny 

Léčivé rostliny, koření 

 

Vlastnosti materiálu, užití v praxi 

Pracovní pomůcky, nářadí, 

nástroje 

 

 

Jednoduché pracovní operace a 

postupy 

 

 

Organizace práce, důležité 

technologické postupy 

 

Technické náčrty, informace, 

návody 

Úloha  techniky v životě člověka  

(zneužití, tradice, řemesla) 

 

-Osobnostní a sociální výchova 

-sebepoznání 

-seberegulace 

-mezilidské vztahy 

-kooperace 

-řešení problémů 

-Enviromentální výchova 

-ekosystémy 

-lidské aktivity a problémy   

životního prostředí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ov – Osobnost, mezilidské vztahy 

 

 

 

Př, Z – Ekologie, ekosystémy 

         Průmysl a zemědělství 
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náčrt výrobku 

 

Svět práce 

-orientuje se  v pracovních 

činnostech vybraných profesí 

-posoudí své možnosti při 

rozhodování o volbě vhodného 

povolání a profesní přípravy 

-využije profesní informace a 

poradenské služby 

-prokáže v modelových situacích 

schopnost prezentace své osoby 

při vstupu na trh práce 

 

 

- dodržuje zásady hygieny a  

  bezpečnosti práce 

 

 

-seznamování se s trhem práce 

-volba profesní orientace 

(sebepoznání, os.vlastnosti, zájmy 

a cíle, informace o trhu atd.) 

-možnosti vzdělávání 

-zaměstnání a nezaměstnanost 

(stav v našem regionu) 

-podnikání na základě vlastní 

zkušenosti: rodina, sousedé atd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Osobnostní a sociální výchova 

-sebepoznání 

-seberegulace 

-mezilidské vztahy 

-kooperace 

-řešení problémů 

-psychohygiena 

-kreativita 

-Výchova demokratického občana 

-občanská společnost a škola 

-společnost a stát 

Ov – Sebepoznání,osobnost, 

mezilidské vztahy, společnost a 

jedinec atd. 
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Vzdělávací oblast:             Jazyk a jazyková komunikace 
 

Vzdělávací obor:               Český jazyk a literatura 

 

Vyučovací předmět:         Cvičení z jazyka českého 
 

 

 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

Cvičení z českého jazyka je volitelným předmětem určeným zejména pro žáky 9. ročníku, 

kteří se připravují na přijímací zkoušky na střední školu, případně chtějí upevnit své znalosti 

učiva probíraného v hodinách českého jazyka.  

Výuka je tedy zaměřena především na opakování jazykové, slohové a literární výchovy. 

Cvičení z českého jazyka má časovou dotaci 1 hodinu týdně. Výuka probíhá zpravidla 

v kmenové třídě.  

 

 
Kompetence k učení: 

 

Učitel: 

 -   rozvíjí dovednosti potřebné k osvojování učiva 

- předkládá žákům možnosti používat osvojených dovedností z jazykového vzdělávání 

v jiných oblastech 

- vede žáky k systematickému vedení a ukládání informací 

- vede žáky k aplikaci naučených pravopisných pravidel a jejich vzájemnému propojování 

- seznamuje žáky s mluvnickými a literárními termíny souvisejícími s probíraným učivem 

Žák: 

-    aktivně se zapojuje do vyučovacího procesu 

-    propojuje poznatky do širších celků 

-    poznává smysl a cíl učení 

 

 

Kompetence k řešení problémů 

 

Učitel: 

  -   vede žáky k tomu, aby samostatně nalézali pravidla, kterými se řídí probírané mluvnické 

jevy 

- vede žáky k tomu, aby uměli nalézat chyby v textu a odůvodnit správné řešení 

- vede žáky k užívání základní odborné jazykové literatury: Pravidel českého pravopisu, 

Slovníku spisovné češtiny, případně Etymologického slovníku 

Žák: 

-    učí se řešit problémy a volí k tomu vhodné postupy 

-    umí vyhledat informace 
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Kompetence komunikativní 

 

Učitel: 

- vede žáky ke správné formulaci obsahu sdělení v rámci probíraných žánrů 

- nabízí dostatek příležitostí k porozumění probíraných literárních textů 

- pomocí učiva gramatického i literárního rozšiřuje slovní zásobu žáků 

- vede žáky ke správné a srozumitelné stavbě větných celků a ke kompozičně správné 

výstavbě  textu 

-    vede žáky k využívání informačních a komunikačních technologií pro komunikaci 

s okolním světem 

 

Žák 

-  zapojuje se do diskuse a srozumitelně vyjadřuje své názory 

-  vhodně reaguje na názory jiných lidí 

-  umí využívat informačních a komunikačních technologií  

 

 

Kompetence sociální a personální 

 

Učitel: 

- vytváří příležitosti k tomu, aby žáci mohli diskutovat v malých skupinách  i v rámci celé 

třídy, vede je k ohleduplnosti, úctě, učí je poslouchat se navzájem a respektovat pravidla 

kultivované diskuse 

- vede žáky k asertivnímu jednání (naučit je vhodně požádat o pomoc,nabídnout pomoc, 

odmítnout nevhodnou nabídku) 

Žák: 

-    naslouchá jiným a vhodně reaguje 

-    spolupracuje s učitelem a spolužáky, učí se toleranci 

-    spoluvytváří příjemnou atmosféru v týmu 

 

 

Kompetence občanské 

 

Učitel: 

- seznamuje žáky s naším slovesným dědictvím, vysvětluje jeho význam 

- podporuje v žácích potřebu literárního projevu, četby, recitace 

- zapojuje žáky do kulturního dění v jejich okolí 

Žák 

-   zajímá se o slovesné dědictví  naší země a svého regionu 

-    zapojuje se do kulturního dění ve svém okolí 

 

 

Kompetence pracovní 

 

Učitel: 

- rozvíjí u žáků smysl pro povinnost vyžadováním přípravy na výuku, shromažďováním 

materiálu 

- vede žáky k dodržování hygienických pravidel pro čtení a psaní a k udržování jejich 

učebního prostoru 
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Žák: 

-    učí se efektivně organizovat svou práci 

-    dodržuje pravidla hygieny práce 
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9. ročník 

 

 

Očekávané výstupy 

 

 

Učivo 

 

Průřezová témata 

Projekty 

 

Mezipředmětové 

vztahy 

Dokládá nejrůznější způsoby 

obohacování slovní zásoby a 

zásady tvoření českých slov. 

 

 

Správně třídí slovní druhy, tvoří 

spisovné tvary slov a vědomě jich 

užívá ve vhodné komunikační 

situaci. 

 

Rozlišuje významové vztahy 

gramatických jednotek ve větě a 

souvětí. 

 

 

 

Zvládá pravopis syntaktický ve 

větě a souvětí. 

Zvládá v písemném projevu 

pravopis lexikální, slovotvorný, 

morfologický 

 

Procvičení učiva k přijímacím 

zkouškám 

 

Zorientuje se rychle v textu, 

vyhledá potřebné informace 

Slovní zásoba, její slohové rozvrstvení. 

Tvoření slov, stavba slova 

 

 

 

Tvarosloví  (slovní druhy, mluvnické významy, tvary 

slov, slova přejatá, přechodníky ). 

 

 

 

Skladba: pořádek slov ve větě, stavba věty, větné 

členy, věta jednoduchá a souvětí- souřadné, podřadné, 

poměry, druh vedlejších vět, věta dvojčlenná, 

jednočlenná, větný ekvivalent, zvláštnosti a 

nepravidelnosti větné stavby. 

 

 

Opakování pravopisných pravidel, procvičování 

pravopisu. 

 

 

 

Práce s cvičnými testy k přijímacím zkouškám na SŠ 

 

 

Práce s textem, vyhledávání informací 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Čtenářská gramotnost 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angličtina, němčina 
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Vzdělávací oblast:          Jazyk a jazyková komunikace 
 

Vzdělávací obor:            Cizí jazyk 
 

Vyučovací předmět:       Anglická konverzace 
 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

    Anglická konverzace je jako volitelný předmět vyučována v 8 . nebo v 9. ročník 1 hodinu 

týdně. Žáci jsou rozděleni v ročníku do skupin tak, aby počet žáků v jedné skupině nepřevyšoval 

zákonem stanovený limit. Výuka ve skupinách probíhá podle rozvrhu pro všechny třídy 

v ročníku  stejnou dobu v kmenových učebnách a  v jazykové učebně.  

   Předmět má žákům poskytnout živý jazykový základ pro komunikaci žáků v integrované 

Evropě i ostatním světě. Pomáhá eliminovat jazykové bariéry a snaží se přispět ke zvýšení 

budoucí mobility lidí v jejich osobním životě, dalším studiu a pracovním uplatnění. Cílem je 

žáky naučit jasně, přehledně a srozumitelně vyjádřit se  ústně i písemně v cizím jazyce. Důraz je 

kladen na bezprostřední komunikaci v základních životních situacích s přihlédnutím k reáliím 

dané země. 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 

Kompetence k učení: 

 

Učitel  -    klade důraz na pozitivní motivaci žáka 

- používá vhodné učební pomůcky ( slovníky, jazykové příručky, audiovizuální 

techniku a informační technologie) 

- předkládá žákovi dostatek informací z učebních a pracovních textů 

- zařazuje práci s jazykovými příručkami a slovníky 

- věnuje se autokorekci chyb 

Žák     -    vyhledává a vyhodnocuje informace a na základě jejich pochopení, propojení a  

                 systematizace je efektivně využívá v procesu učení 

 

Kompetence k řešení problémů: 

 

Učitel   -   motivuje žáka k samostatnému řešení problémové situace, napomáhá mu hledat  

                 další možnosti řešení 

- zadává žákům úkoly k posílení schopnosti využívat svých zkušeností a vlastního 

úsudku 

- předkládá žákům různé modelové situace a vede je k jejich optimálnímu řešení  

 s využitím vlastní tvořivosti 

 

Žák     -    napíše jednoduchou práci na různé téma (rodina, zájmy, volný čas, omluva…) 
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Kompetence komunikativní: 

 

Učitel -    vede žáky ke správnému formulování svých myšlenek a názorů                                             

-    vede žáky k naslouchání druhých, zapojení do diskuse a používat argumentaci 

- zařazuje kratší dialogy na dané téma 

- nabízí žákům využití informačních a komunikačních technologií pro komunikaci 

s okolním světem 

- vede žáky k využití svých komunikačních schopností v kontaktu s druhými lidmi a 

v reálných situacích 

Žák     -    naslouchá jiným lidem a adekvátně reaguje na promluvy jiných lidí v cizím jazyce   

- využívá komunikační prostředky pro účinnou komunikaci s okolím 

- vyjadřuje se výstižně a souvisle v jednoduchých situacích 

 

 

Kompetence sociální a personální: 

 

Učitel –     zařazuje práci ve skupině, klade důraz na vytvoření pravidel práce v týmu 

                 (organizace práce, rozdělení rolí, spolupráce, ohleduplnost) a na respektování  

                 ostatních žáků 

- vede žáky k dovednosti požádat o pomoc nebo ji poskytnout 

- posiluje sebedůvěru žáka a jeho rozvoj 

- uplatňuje individuální přístup k talentovaným žáků, (rozšiřující úkoly) i k žákům 

      s poruchami učení (spolupráce s rodiči, speciálním pedagogem, individuální  

      program) 

- vnáší přátelskou atmosféru do celého procesu výuky 

Žák     -    přispívá k diskusi v malé skupině žáků, respektuje názory ostatních 

- využívá získané komunikační dovednosti k vytváření vztahů 

- vytváří pozitivní a zdvořilé modely chování vůči ostatním lidem 

 

 

Kompetence občanské: 

 

Učitel  -    respektuje věkové, intelektové, sociální a etnické zvláštnosti žáků 

- vede žáky k chápání principu dodržování zákonů a společenských norem, ale i 

vědomí svých práv a povinností 

- podporuje u žáků projevování pozitivních postojů k našemu kulturnímu a 

historickému dědictví a chápání našich tradic 

- aktivně zapojuje žáky do kulturních akcí školy 

Žák     -    srovnává kulturní odlišnosti různých národů 

 

 

Kompetence pracovní: 

 

 

Učitel  -    rozvíjí u žáků smysl pro povinnost vyžadováním přípravy na výuku 

- nabízí žákům projekty, v nichž mohou žáci zvládat základní pracovní činnosti 

      (práce s různým materiálem) 

- vyžaduje od žáků zodpovědný přístup k zadaným úkolům a úplné dokončení práce 

Žák     -    pracuje samostatně na zadaných projektech 
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Vzdělávací obsah : Anglický jazyk 

 
8.ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 

 

Mezipředmětové 

vztahy 

Poslech s porozuměním 

Žák  

-rozumí informacím v poslechových textech 

(jsou pronášeny pomalu a zřetelně) 

-rozumí obsahu promluvy a konverzace  

na dané téma 

 

 

 

 

Mluvení 

Žák 

-se zeptá na základní informace a adekvátně  

 reaguje v běžných formálních a neformálních 

 situacích 

 

-mluví o osvojovaných tématech 

 

 

-zvuková podoba jazyka 

 

Čtení s porozuměním 

Žák  

-přečte foneticky správně přiměřený text 

-vyhledá požadované informace  

 v jednoduchých každodenních autentických 

 materiálech 

 

Žák  

-porozumí promluvě a rozhovoru na téma  

 Family, My friends, My home, School, 

My hobby, Sport, Meals and drinks, At 

the restaurant, Travelling 

-rozumí důležitým informacím  

 v krátkých nahrávkách 

-rozlišuje formální a neformální rozhovor 

-reálie anglicky mluvících zemí 

 

 

Žák 

-si rozšíří slovní zásobu z výše 

uvedených témat 

-umí pohovořit o své rodině a přátelích, o 

své škole a zájmech, o sportu, jídle a 

nápojích, umí použít běžní fráze 

v restauraci a při cestování 

-rozvíjí správnou výslovnost 

 

 

 

Žák 

-umí získat potřebné informace ze  

 slovníku i t textů různého zaměření 

 (informační, dialogy, reklamní …) 

 

 

 MKV-etnický původ 

 

 

 

VM-Evropa a svět nás 

zajímá 

 

 

 

 

OSV-komunikace 

        -kreativita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeměpis 
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Psaní 

Žák  

-napíše jednoduchý text týkající se 

 osvojovaného tématu 

-reaguje na jednoduché písemné sdělení  

 

Gramatické struktury 

 

 

 

 

 

Žák 

-ovládá pravopis slov osvojené slovní 

  zásoby 

-umí napsat krátký text na dané téma  

 

Žák 

-při konverzaci i v písemném projevu 

používá osvojená gramatická pravidla 

z hodin anglického jazyka 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV-kreativita 
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9. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové 

vztahy 

Poslech s porozuměním 

Žák  

-rozumí monologu i dialogu 

-umí z projevu získat důležité informace 

 

 

 

 

Mluvení 

Žák 

-mluví o osvojovaných tématech v monologu 

 i dialogu 

-osvojení fráze a slovní zásobu dokáže použít 

v adekvátních situacích 

 

 

 

Psaní 

Žák 

-si osvojí pravopis nové slovní zásoby 

-umí písemně zareagovat na dotazy týkající se 

probíraného tématu 

 

Gramatické struktury 

Žák 

-si uvědomuje odlišnou stavbu věty 

 

Žák 

-porozumí promluvě a rozhovoru na téma 

Family and friends, School and 

education, Health, Travelling and 

transport, Weather, Town, UK + USA + 

CR, Shopping, Fashion and clothing 

 

 

Žák 

-si osvojí rozšiřující slovní zásobu 

-umí pohovořit o své rodině a přátelích, 

škole a vzdělávacím systému v CR, o 

zdraví, cestování a dopravě, počasí, svém 

městě, zná základní informace o UK, 

USA a CR, nakupování, módě a oblékání 

 

 

Žák 

-umí napsat krátkou esej na osvojované 

téma 

 

 

 

Žák 

-při konverzaci používá osvojená 

gramatická pravidla z hodin anglického 

jazyka, umí pracovat s chybou 

 

 

 

VM – Evropa a svět nás 

zajímá 

 

 

 

 

 

 

OSV – kreativita 

 

 

 

 

 

 

 

OSV - kreativita 
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Vzdělávací oblast:        Matematika a její aplikace 

 

Vzdělávací obor:          Matematika a její aplikace 

 

Vyučovací předmět:     Cvičení z matematiky 

 
 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

  
Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

V 9. ročníku je vyučován volitelný předmět Cvičení z matematiky. Je dotován 1 hodinou týdně. 

Předmět má pracovní charakter, kde se procvičuje a rozšiřuje učivo matematiky, probrané 

v hodinách matematiky. Současně je chápán jako příprava k přijímacím zkouškám na střední 

školy a zároveň příprava pro následující studium. Náplň hodin je upravována a doplňována dle 

aktuálních potřeb a schopností žáků.  

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie  

 

Kompetence k učení: 

 

Učitel 

- vytváří základní studijní návyky, dbá jejich plnění 

- klade důraz na čtení s porozuměním textu  

 

 

Kompetence k řešení problémů: 

 

Učitel 

- s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení  

- vede žáky k ověřování výsledků 

- vede žáky ke kreativitě 

- předkládá k řešení problémové situace 

- vede žáky k vytrvalosti a překonávání překážek  

 

Kompetence komunikativní: 

 

Učitel 

- vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky 

- vede žáky k výstižnému ústnímu i písemnému vyjádření 

- naslouchá žákům, vede je k tomu samému 

- podle potřeby pomáhá žákům 

- vede žáky k diskuzi nad výsledky úloh a jejich řešením 
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Kompetence sociální a personální: 

 

Učitel 

- vytváří (spolu se žáky) pravidla pro práci 

 

 

 

- zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat 

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování, podporuje zdravé sebevědomí 

- vede žáky k vyjádření a obhájení vlastního řešení 

 

Kompetence občanské: 

 

Učitel 

- vede žáky k zodpovědnosti 

- zajímá se, jak vyhovuje žákům jeho způsob výuky 

 

Kompetence pracovní: 

 

Učitel 

- požaduje dodržování dohodnutých pravidel pro práci a její kvality, termínů 

- vytváří příjemné pracovní prostředí 

- žáci si zvykají na rychlejší pracovní tempo, práci v  časovém presu 
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9. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 

Projekty 

Mezipředmětové vztahy 

- Žáci provádí početní operace, 

provádí rozklad mnohočlenů, řeší 

lineární rovnice a soustavy rovnic 

 

 

- Žáci umí určit procentuální díl 

z celku, vyřeší i SÚ, ve kterých jsou 

% 

 

- Řeší situace vyjádřené poměrem, určí 

vztah přímé a nepřímé úměrnosti, 

využívá úměrnosti ve SÚ, pracují 

s měřítky map 

 

- Umí využít P.v. ve SÚ 

 

- Umí vyřešit SÚ různých typů (poměr, 

%, o pohybu, o společné práci, směsi, 

s využitím rovnic,…) 

 

- Žáci zvládají převody všech 

jednotek, s kterými se potkali 

(hmotnost, délka, objem, obsah, čas) 

 

- Umí nalézt množinu všech bodů 

daných vlastností, využívají při 

konstrukcích Thaletovu větu, umí 

narýsovat základní geometrické 

útvary. Analyzují geom. úlohy a 

Číslo a proměnná 

-operace s čísly 

-algebr. výrazy 

-lineární rovnice 

 

Procenta 

 

 

 

Poměr, měřítko 

 

 

 

 

Pythagorova věta 

 

Slovní úlohy 

 

 

 

Převody jednotek 

 

 

 

Konstrukční úlohy 

 

 

 

 

Kritické zhodnocení 

svých výsledků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Různé přístupy k 

řešení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 



Základní škola T.G. Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 

 308 

využívají osvojený matematický 

aparát ke konstrukcím 

 

- Umí všechny vztahy (o,S,V), se 

kterými se na ZŠ setkali a 

charakteristiky útvarů, které pak dále 

využívají při dopočítávání délek 

stran, výšek, úhlů,… 

 

- Žáci si zkouší, jak zvládají různá 

témata najednou, zároveň pracují 

sami na sobě, procvičují 

 

- Žáci rozvíjí své logické myšlení, 

seznamují se s netradičně 

zadávanými úlohami 

 

 

 

Rovinné útvary, tělesa, úhly  

 

 

 

 

 

Cvičné didaktické testy 

 

 

 

Logické úlohy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebehodnocení, 

kritické zhodnocení 

svých výsledků 

 

OSV - Rozvoj 

schopnosti poznávání 
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Vzdělávací oblast:       Informační a komunikační technologie 

 

Vzdělávací obor:         Informační a komunikační technologie 

 

Vyučovací předmět:   Programování 

 
Charakteristika vyučovacího předmětu 

 
Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

Pro 2. stupeň je tento vyučovací předmět zařazen v 8. nebo 9. ročníku jako volitelný.  V obou 

ročnících je nutné rozdělení žáků do skupin na úroveň méně pokročilých a na úroveň 

pokročilých.  

 

Důraz je kladen na větší samostatnost při řešení úloh, na hlubší osvojení dovedností a aplikací 

učiva, především pro osvojení základních návyků při programování. Předmět se opírá o 

základní matematické úkony. Velmi důležitou částí je analýza problému. V rámci 

mezipředmětových vazeb je předmět úzce spjat právě s matematikou. Rozhled žáků je 

podpořen ukázkou dalších programovacích jazyků a jejich zvláštností. Žáci sledují vývojové 

trendy v oblasti softwaru a licencí. Výuka probíhá zpočátku nenásilně - formou her, později je 

podporován a prosazován samostatný a technický přístup k problémům. Cvičení jsou volena 

tak, aby tematicky obsáhla různé oblasti programování jako celku. V ročníku mohou být žáci 

rozděleni do skupin (v rámci shodných úrovní) a pracovat na společném projektu. Tento 

způsob podporuje týmovou spolupráci a převzetí odpovědnosti jednotlivců za úspěch celé 

skupiny. 

V rámci tohoto předmětu je cílem naučit žáky myslet, jako programátory. Tak, aby se 

dokázali vžít do role programátora, nebo se jí alespoň přiblížit. V pozdějších vzdělávacích 

fázích (či reálném životě) tedy už budou vědět, co programování obnáší a co si pod tímto 

termínem představit. Budou tedy mít mnohem konkrétnější představu, než jejich vrstevníci, 

kteří tento pojem uslyší poprvé.  K dosažení tohoto stavu budou podporovány: 

 

• rozvoj kreativity 

• samostatnosti a iniciativnosti 

• osobitého přístupu a nalezení vlastních metod, které jsou uživateli bližší 

• pochopení programování jako oboru IT a ucelení představ o něm 

• možnost seberealizace na soutěžích  

 

Učitel dle uvážení může měnit pořadí jednotlivých lekcí, pokud to pomůže žákům k lepšímu 

pochopení učiva, či vyřešení aktuálního problému v jejich programech. V předmětu je více 

než kde jinde uplatňováno motto školy: „Škola - základ života“. 

 
Výchovné a vzdělávací strategie 

 

Kompetence k učení 

Pomocí úloh je žák veden k pochopení významu programování jako součásti širokého spektra 

IT. Umí logicky sestavovat řešení, vyhledávat informace na internetu i v nápovědě programu 

a zpracovávat potřebné informace. 
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Kompetence k řešení problémů 

Žákovi je předkládán formou úlohy problém ke zpracování a je veden ke kreativnímu, 

efektivnímu navržení různých způsobů jeho řešení. V programování existuje obvykle více 

cest k jednomu cíli. Součástí výuky je porovnávání jednotlivých řešení žáků. 

 

Kompetence komunikativní 

Žáci se seznamují s odbornými výrazy, používají počítačovou terminologii, učí se 

komunikovat s využitím různých technologií, např. domácí cvičení odevzdávají 

prostřednictvím elektronické pošty, cvičení si stahují v e-learningové části webu, apod. Při 

komunikaci se učí dodržovat příslušné náležitosti a pravidla. 

 

Kompetence sociální a personální 

Žáci se učí práci plánovat, rozdělit a časově rozvrhnout a v případě zadání pracovat v týmech. 

Umějí dodržovat pravidla spolupráce uvnitř týmu a podporovat jeho celistvost. Je 

podporována zdravá soutěživost mezi týmy (uvnitř týmu spolupráce). Žáci jsou motivováni 

k reprezentování školy na soutěžích.  

 

Kompetence občanské 

Žáci jsou seznamování s oborem počítačové bezpečnosti. Pronikají do této aktuální 

problematiky a orientují se v pojmech, jako jsou licence, certifikát, verifikace, verze softwaru, 

warez, hacker atd. 

 

Kompetence pracovní 

Žáci dodržují bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní technikou, která jsou 

stanovena v řádu učebny IT. Získané znalosti využívají při výuce ostatních předmětů, 

s návazností na vzdělávání vyššího stupně. 
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8. ročník 

 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 

Projekty 

Mezipředmětové 

vztahy 

Žák – rozpozná vývojové prostředí B4 

 

umí se orientovat v režimech B4 

 

chápe princip činnosti B4  

 

umí pracovat s mírou abstrakce 

 

umí aplikovat teoretické znalosti v praxi 

 

orientuje se v syntaxi programovacího 

jazyku 

 

rozumí reprezentaci objektů a tříd 

 

umí používat třídy a objekty 

 

chápe význam metod 

 

umí rozvíjet představivost v oboru metod 

 

je schopen globalizace kódu do 

jednotlivých forem – tvorba metod 

umí určit vhodnou část pro tvorbu metod 

 

je schopen rozeznat nevhodné řešení 

pomocí metod 

 

Úvod do programování a seznámení s 

vývojovým prostředím SGP B4 

 

 

 

 

 

 

 

Tvorba prvního programu 

 

 

 

 

 

Práce se třídami a objekty.  

 

Nastavování vlastností a příkazů objektům 

 

 

 

Vytváření vlastních metod 

 

 

 

 

 

Vytváření pokročilých vlastních metod 

MV – vnímání mediálních 

sdělení, novinky, kritický 

přístup 

k informacím 

 

 

 

 

 

OSV – kooperace 

 

 

 

OSV – kreativita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geometrie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angličtina 
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umí nalézt chybu v metodách 

 

rozumí principu generalizace 

 

rozumí pojmu vlákna a umí je používat 

 

chápe rozdíl mezi vláknem a metodou 

 

umí rozlišit použitelnost vláken a metod 

v jednotlivých případech 

 

rozumí jednotlivým režimům příkazů 

 

umí spustit základní a rozšířený režim 

příkazů 

 

je schopen určit v dané situaci použitelné 

přetížení 

 

umí upravit přetížení dle svých potřeb 

 

 

rozumí principu výpisu textu na 

obrazovku 

 

chápe pojem rozlišení diplaye 

 

rozumí pojmu pixel a chápe souvislost 

s rastrovou grafikou 

 

rozumí principu načítání znaků 

z klávesnice a jeho dalšímu využití 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souběžné procesy (zprávy, vlákna, 

thready) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přetížení proměnné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV – kreativita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angličtina 

 

 

Výtvarná výchova 
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v programu 

 

chápe podstatu komunikace počítače 

s klávesnicí 

 

pracuje s konstantami 

 

rozumí podstatě cyklů  

 

je schopen vyjmenovat jednotlivé druhy 

cyklů 

 

umí aplikovat cykly 

 

zná pokročilejší nastavení cyklů a jejich 

využití 

 

sestaví svůj vlastní cyklus 

 

rozumí souřadnicovému systému 

 

orientuje se v kartézské soustavě 

souřadnic 

 

umí pracovat s vývojovým diagramem a 

chápe jeho podstatu 

 

je schopen vytvořit vývojový diagram 

pro konkrétní situaci/program 

 

umí odhalit chybu ve vývojovém 

diagramu a napravit ji  

 

 

 

 

 

 

 

 

Výpis textu na obrazovku 

Načítání znaků z klávesnice 

 

 

 

 

 

 

 

Cykly 

 

 

 

 

 

 

Cykly2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angličtina 
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na základě vývojového diagramu je 

schopen vytvořit program 

 

umí aplikovat získané znalosti a 

vědomosti  

 

provádí analýzu problému, 

navrhne/provede řešení, a syntézu 

 

umí nalézt chybu v hotovém programu 

 

je schopen pracovat efektivně 

 

umí vyhledávat informace 

 

orientuje se v trendech programování 

 

Pohyb Baltíka 

 

 

Vývojový diagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prostorové zobrazení: Had, Bludiště 

 

Procvičování a upevňování znalostí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV – kreativita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MV – vnímání mediálních 

sdělení, novinky, kritický 

přístup 

k informacím 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angličtina 

 

 

 

 

Angličtina 

Matematika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geometrie 

 

Matematika 

 

Fyzika 

 

 

 

Výtvarná výchova 
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9. ročník 

 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 

Projekty 

Mezipředmětové 

vztahy 

Žák zjišťuje vlastní rezervy v dosažených 

znalostech a snaží se s pomocí učitele o 

jejich zacelení 

 

rozumí významu a podstatě proměnných 

 

umí proměnné vytvářet 

 

umí proměnné modifikovat 

 

rozumí datovým typům 

 

chápe spojitost datových typů 

s proměnnými 

 

myslí při tvoření programu na jeho 

otevřenost (možnost upgrade) 

 

žák rozvíjí své znalosti v oboru 

proměnných 

 

snaží se o aplikaci znalostí 

 

odhaluje logické a taktické chyby ve 

svých starých programech 

 

snaží se vylepšit své staré programy 

doplněním např. o proměnné 

 

 

 

 

Proměnné 1 

 

 

 

Proměnné 2 

Podmínky 

 

 

 

Rozhodování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika 

Fyzika 

Angličtina 

Výtvarná výchova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anglický jazyk 
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rozumí významu podmínek 

 

umí vyjmenovat některé podmínky 

z běžného života 

 

rozumí analogii reálných a programových 

podmínek 

 

sestavuje vlastní podmínky 

 

umí modifikovat podmínky 

 

rozumí spojitosti rozhodování 

s podmínkami 

 

umí definovat své vlastní rozhodování 

 

chápe spojitost s vývojovým diagramem 

 

umí definovat jednotlivé části hry 

 

navrhne efektivní řešení hry 

 

snaží se o syntézu svých znalostí a 

dovedností v programování 

 

programuje svoji vlastní hru (projekt) 

 

svůj projekt se snaží odladit  

 

pracuje maximálně efektivně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvorba PC hry 

 

 

 

Inteligentní běh programu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náhodné číslo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV- formování 

studijních dovedností 

 

 

 

MV – tvorba sdělení 

 

 

 

 

 

 

Český jazyk 

Výtvarná výchova 

Matematika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výtvarná výchova  

Český jazyk 
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konzultuje své problémy a snaží se o 

jejich odstranění 

 

chápe význam a využití náhodného čísla 

 

doplní náhodné číslo vhodně do svého 

programu 

 

vyzná se v jednotlivých přetíženích 

náhodného čísla 

 

umí vytvořit svoji vlastní mapu 

 

postupně si vylepšuje svoji mapu 

 

aplikuje mapu do své hry 

 

umí vylepšit změnou terénu, či přidáním 

světla, mapu 

 

chápe spojitost terénu a světla s mapou 

 

snaží se o aplikaci všech znalostí a 

dovedností 

 

pracuje v zásadách programování 

 

snaží se o ucelený a komplexní program 

 

konzultuje problémy a pracuje na jejich 

odstranění 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terén, světlo 

 

 

 

 

Doplnění interaktivních prvků programu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV – kreativita, 

samostatnost, spolupráce 

 

 

 

 

 

MKV - komunikace 
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Vzdělávací oblast:       Informační a komunikační technologie 

 

Vzdělávací obor:         Informační a komunikační technologie 

 

Vyučovací předmět:   Počítačová grafika  

 
Charakteristika vyučovacího předmětu 

 
Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

Pro 2. stupeň je tento vyučovací předmět zařazen v 8. ročníku jako volitelný s názvem 

Počítačová grafika. Žáci ve skupině pracují samostatně na svých projektech (které mohou 

posléze obhajovat před třídním kolektivem) nebo ve skupinkách. 

 

Důraz je kladen na větší samostatnost při řešení úloh, na hlubší osvojení dovedností, ale také 

na experimentální přístup.  Žáci mají možnost dvakrát týdně navštívit počítačovou učebnu po 

vyučování a učivo si procvičit. Po teoretickém základu přichází vždy možnost vyzkoušet 

učivo v praxi. Žáci mohou využít také vlastní digitální materiál pro úpravu (např. fotografie 

nebo videozáznam), ale také vlastní mobilní telefon či tablet. K dispozici je jim přímo pro 

výuku unikátní Wifi síť (přístup je chráněný a jednoznačně identifikovatelný).  

 

 

Kompetence k učení 

Pomocí menších dílčích úkolů je žák průběžně připravován k úspěšné realizaci větších 

projektů.  

 

Kompetence k řešení problémů 

Žák může řešit problém samostatně nebo ve spolupráci s vyučujícím. Pokud zvolí druhou 

možnost, měl by se postupně k samostatnosti dopracovat. Cílem je rozeznat vhodné úpravy od 

méně vhodných, či dokonce nežádoucích. 

 

Kompetence komunikativní 

Žáci mohou vypracovávat část úkolů také doma (nebo po vyučování). Vždy musí dodržet 

formální stránku projektu. Komunikovat mohou s vyučujícím přímo ve škole nebo se mohou 

dotazovat v informačním systému. Odevzdávání projektů probíhá také elektronicky. 

 

Kompetence sociální a personální 

Žáci se učí práci plánovat, rozdělit a časově rozvrhnout a v případě zadání pracovat v týmech. 

Umějí dodržovat pravidla spolupráce uvnitř týmu a podporovat jeho celistvost. Je 

podporována zdravá soutěživost mezi týmy (uvnitř týmu spolupráce). Žáci jsou motivováni 

k reprezentování školy na soutěžích.  

 

Kompetence občanské 

Žáci pracují v souladu např. se zákony o duševním vlastnictví a dle toho také vyhledávají 

obrázky k úpravě apod. Mohou také využít vlastní fotografie. Práce žáků zůstávají výhradně 

na zabezpečeném školním serveru a nejsou poskytnuty třetím stranám. 
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Kompetence pracovní 

Žáci dodržují bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní technikou, která jsou 

stanovena v řádu učebny IT. Získané znalosti využívají při výuce ostatních předmětů. 
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Vzdělávací obsah: Počítačová grafika 
8. ročník 

 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 

Projekty 

Mezipředmětové 

vztahy 

 

Žák se orientuje v základních 

programech MS Office 

 

 

umí pracovat s mírou abstrakce 

 

umí aplikovat teoretické znalosti 

v praxi 

 

 

umí filtrovat vyhledávání pro 

obrázky k volnému použití 

 

 

 

pracuje se základními 

multimediálními programy 

 

 

rozumí pravidlům pro vytváření 

prezentací a jejich následnou 

obhajobu 

 

 

 

 

 

Opakování MS Office  

 

 

 

Základní estetická a 

typografická pravidla pro  

práci s textem a obrazem 

 

 

 

Práce s informacemi v 

souladu se zákony o 

duševním vlastnictví 

 

 

Multimédia 

 

 

Zpracování a prezentování 

informací na uživatelské 

úrovni v grafické formě – MS 

PowerPoint  

 

Tvorba vlastních prezentací 

 

 

 

 

 

 

MV – vnímání mediálních sdělení, 

novinky, kritický přístup 

k informacím 

 

 

 

MV – vnímání mediálních sdělení, 

novinky, kritický přístup 

k informacím 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatika 

 

 

 

Angličtina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatika 

 

Český jazyk 
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Žák rozumí pojmu cloud  

 

umí vytvořit registraci 

v cloudovém systému  

 

 

 

rozumí pojmu pixel a chápe 

souvislost s rastrovou grafikou 

 

 

umí vyjmenovat základní druhy 

grafických formátů a zná jejich 

výhody 

 

rozumí souřadnicovému 

systému 

 

je schopen pracovat 

v grafických editorech 

 

 

zná pravidla pro pořizování 

digitální fotografie 

 

umí pořídit snímek 

 

rozhodne o kvalitě světelných 

podmínek 

 

orientuje se v základních 

 

Cloudové vytvoření 

prezentace 

 

 

 

 

Vektorová grafika 

Rastrová (bitmapová) 

grafika 

 

 

Druhy grafických formátů 

 

 

 

Grafické editory 

 

 

 

 

 

 

Digitální fotografie 

 

 

Práce s fotoaparátem a 

úprava fotografií.  

 

 

 

Úprava fotografií v Pixlr 

 

OSV – kooperace 

 

 

 

 

 

OSV – kreativita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geometrie 

 

 

Angličtina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výtvarná výchova 
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nástrojích onlinové aplikace pro 

úpravu fotografií 

 

umí pracovat s vrstvami, 

barevností i seřízením. 

 

umí vyhledávat informace 

 

umí aplikovat získané znalosti a 

vědomosti  

 

provádí analýzu problému, 

navrhne/provede řešení. 

 

orientuje se o obchodě aplikací 

pro mobilní OS 

 

umí nainstalovat konkrétní 

aplikaci pro úpravu fotografií  

 

používá různé nástroje 

k okamžité úpravě fotografie 

 

je schopen výsledek uložit; 

fotografii exportovat 

 

umí nainstalovat konkrétní 

aplikaci pro úpravu videí 

 

umí své výsledky prezentovat 

Nástroje v aplikaci Pixlr 

 

 

Práce s vrstvami, duplikace 

 

Barevnost fotografie, ořez 

 

Seřízení fotografie 

Použití filtrů na fotografii 

 

Mobilní aplikace pro 

pořízení a úpravu fotek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video záznam 

 

 

Samostatná tvorba 

multimediálních prezentací 

 

 

 

 

OSV – kreativita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV – kreativita 

 

 

 

Výtvarná výchova 

 

 

 

Angličtina 

 

 

Výtvarná výchova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angličtina 
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Vzdělávací oblast:          Umění a kultura 

 

Vzdělávací obor:            Výtvarná výchova 

 

Vyučovací předmět:       Tvořivá dílna 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 
 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

Předmět Tvořivá dílna je volitelným předmětem a je pojat jako rozšiřující výuka k povinnému 

předmětu Výtvarná výchova. Je postaven na tvůrčích činnostech – tvorbě, vnímání a 

interpretaci jako vizuálně obrazném vyjádření. Všechny činnosti vedou žáka k uvědomování 

si a uplatňování vlastních zkušeností při vlastní tvorbě, k výběru a uplatnění vhodných 

prostředků pro vyjádření činnosti. Žáci poznávají zákonitosti tvorby, seznamují se 

s výtvarnými technikami a učí se je uplatňovat v praxi. Tvořivá dílna je především postavena 

na tvůrčích činnostech – tvorbě, vnímání a interpretaci. Tyto činnosti umožňují rozvíjet 

vlastní vnímání, cítění, jemnou motoriku, tvořivé myšlení, představivost a v neposlední řadě 

hlavně fantazii. Žák může naučené dovednosti využít následně ve svém volném čase a použít 

je jako psychohygienu, seberealizaci. 

Tomuto předmětu je věnována 1 vyučovací hodina týdně v 8. ročníku. Ve všech směrech jsou 

žáci vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny práce. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 

Kompetence k učení 

Učitel -    vede žáky k osvojování pracovních návyků 

- předkládá dostatečné množství pomůcek k pochopení pracovních postupů, názorně 

ukazuje postup 

- vede žáky k poznávání materiálů a jejich použití v praxi 

Kompetence k řešení problémů 

Učitel -    motivuje žáka k samostatné tvořivé činnosti 

- zadává úkoly k posílení schopnosti využívat vlastních zkušeností 

 

Kompetence komunikativní 

Učitel -    vede žáky ke komunikaci při práci s různými materiály 

- umožňuje žákům komunikovat se spolužáky a probrat nejlepší řešení problému ve 

skupině 

 

Kompetence sociální a personální 

Učitel -    zařazuje práci v týmu, klade důraz na dodržování a vytváření pravidel práce v týmu 

- rozděluje role v pracovním týmu, sleduje jejich uvědomování si a prožívání 

- klade důraz na potřebu ohleduplnosti a tolerance 

 

Kompetence občanské 

Učitel -     respektuje individuální zvláštnosti žáků 

-  umožňuje žákům tvořivý přístup k zadané práci 
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- aktivně zapojuje žáky do případných kulturních akcí, jejich organizování a účasti 

v soutěžích 

 

Kompetence pracovní 

 

Učitel -     vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci, k odpovědnosti za kvalitu své práce  

- vede žáky k chápání tvořivé činnosti jako příležitost k seberealizaci 
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Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 

 

Mezipředmětové vztahy 

  

Žák vybírá, vytváří a 

pojmenovává co nejširší škálu 

prvků vizuálně obrazných 

vyjádření a jejich vztahů 

Uplatňuje je pro vyjádření 

vlastních zkušeností, vjemů, 

představ a poznatků  

 

Zdokonaluje se v zaznamenávání 

skutečnosti, prostorové vidění 

Rozvoj smyslové citlivosti 

Kresebné studie – linie, tvary, objemy a 

kresby, jako návrhy na výsledný 

výrobek 

Rozvoj prostorového vidění 

(trojrozměrné objekty) 

Dekor, ornament v umění. 

 

PT -OSV –Osobnostní 

rozvoj, Kreativita, Péče o 

dobré vztahy ve třídě 

 

 

Př, M, Čj 

 

Žák se seznamuje 

s nejrůznějšími tvořivými 

výtvarnými technikami, ať už 

letitými nebo moderními, počet 

hodin věnovaný tématu je závislý 

na náročnosti výtvarné techniky 

 

Dějiny umění 

Pravěké umění (modelování z hlíny, 

šití) 

Egypt (technika kašírování, batikování) 

Keltové (korálky) 

Francouzská decoupage (18. století) 

 

PT – OSV – Sociální rozvoj 

Komunikace 

MUV – Kulturní diference 

EMV – Evropa a svět nás 

zajímá 

 

 

 

 

D,, Ov 

Žák se naučí samostatně volit 

námět svojí práce, - využívat své 

fantazie a impulsů z vnitřního 

světa v přípravné kresbě, 

následně vyrobí zvířátko 

pomocí novin, lepidla a barvy 

(technikou kašírování) 

Technika kašírování, trojrozměrný 

objekt, manuální zručnost, tvořivost, 

vytváření zvířat a květin 

OSV -  kreativita Př 

Žák se naučí samostatně volit 

námět svojí práce, - a citovosti 

Práce s korálky, navlékání, vytvoření 

krokodýla z korálků v libovolné barevné 

OSV - kreativita Př 



Základní škola T.G. Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 

 326 

k barevné škále barev tak, aby 

vyrobil líbivého krokodýla z 

korálků 

škále barev  

Žák se naučí samostatně volit 

námět svojí práce, výstupem je 

výrobek, zápich do květináče 

Stříhání, lepení, umístění objektu, 

barevná harmonie, květina jako 

výtvarný motiv v historii 

 Př, D,, Vv 

Výrobek technikou decoupage, 

ubrousková technika, výroba 

květináče, který je dozdobený 

ubrouskem 

Francouzská decoupage (18. století), 

stříhání, lepení, umístění objektu, 

pečlivost, rozvoj citovosti, kýč a 

přirozenost 

 Vv 

Žák se naučí samostatně volit 

námět svojí práce, vyrobí si 

šablonu a ozdobí textil – tašku 

nebo triko 

Savování nebo batika, stříhání, 

návrhářství 

 D, Vv 

Žák se naučí pracovat se 

samotvrdnoucí hmotou a 

výstupem žákova poznávání je 

výroba magnetky 

Modelování, práce se samo-tvrdnoucí 

hmotou, trojrozměrný objekt 

 F, Ch 

Žák se seznámí s vlastností látky, 

navrhne postavičku nebo zvířátko 

z filcu nebo látky, ušije a nalepí 

detaily – výrobek může být dle 

fantazie klíčenka nebo jehelníček 

Stříhání, lepení, šití, kreativita, historie 

šití 

 D, Př 

 

Výrobek z vlny, panák vytvořený 

z nejrůznějších materiálů, 

základem je drát a vlna 

Práce s drátem a vlnou, šití doplńků a 

lepení pomocí tavné pistole, historie šití, 

anatomie člověka 

 

 

D, Př,, Vv 

Skládání origami, žák složí 

z papíru výrobek, naučí se 

přesnosti. 

 

Práce s papírem, rýsování, přesnost, 

stříhání 

 M 
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Výroba přání (Vánoce, Den 

matek) 

Stříhání, lepení, malba  Ov, Vv 

Výroba dekorace na Vánoce, 

Velikonoce, vánoční věnec, 

ozdoby, velikonoční dekorace 

Práce s přírodními materiály, zaměření 

na floru, detail, práce s drátem a tavnou 

pistolí, důraz na dodržování tradic a 

zvyků 

 Př, Ov 
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Vzdělávací oblast:       Člověk a zdraví 

 

Vzdělávací obor:         Tělesná výchova 
 

Vyučovací předmět:   Sportovní hry 
 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 
Obsahové, časové a organizační vymezení 

 
   Vzdělávací obor  sportovní hry, jako součást vzdělávání žáků, směřuje k poznání vlastních 

pohybových možností a zájmů. Pohybové vzdělávání postupuje od spontánní pohybové 

činnosti žáků k činnosti řízené.Cílem sportovních her, je přispívat k harmonickému rozvoji 

osobnosti žáků a dosáhnout optimální tělesné zdatnosti a výkonnosti.Osvojením potřebných 

vědomostí, dovedností a návyků žák účinně ovlivňuje svůj způsob života ve škole, rodině a 

v oblasti zájmové činnosti 
Pedagog ve vyučovacím procesu vytváří prostor pro aktivitu a samostatnost žáků, vytváří 

podmínky pro rozvíjení a uplatňování schopností a zájmů každého žáka. 

   Vývoj jedince je složitý proces, charakteristický kvalitativními změnami.Je ovlivněn 

genetickými faktory, prostředím a výchovou. Výukou SH je ovlivňován růst sportovního 

talentu a napomáhá formování osobnosti nadaných žáků. 

K hlavním rysům kvalitního učení ve sportovních hrách patří: 

- osobní příklad učitele 

- kvalitní výuka  

- objevení a zhodnocení žákova talentu 

- zprostředkování žákova dalšího sportovního růstu 

- spolupráce s rodiči 

 

Obsah učiva ve SH je ve všech ročnících stejný, ale očekávané výstupy jsou vždy 

přizpůsobeny věkovým zvláštnostem žáků. Předmět je vyučován 1 hodinu v daném ročníku. 

Žáci se seznamují s novými pohybovými dovednostmi, rozvíjí se jejich osobnost,zdokonaluje 

se motorika a pozitivně se ovlivňuje  tělesná zdatnost, výkonnost a uvědomělost. 

 

 

 

 
 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 

 

Kompetence k učení 

 

Učitel  -   vytváří prostor pro dostatečné osvojování pohybových dovedností 

- vede žáky k poznání vlastní fyzické a pohybové výkonnosti 

- nechá žáky vybrat vhodné kondiční, posilovací nebo relaxační cviky pro rozcvičení 

- zařazováním vhodných sportovních aktivit posiluje u žáků sebekontrolu a 

sebeovládání 
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- učí žáky rozpoznat tělesné aktivity zdraví prospěšné a zdraví ohrožující 

- vede žáky k zodpovědnosti za své zdraví jako nejdůležitější životní hodnotu 

 

 

Kompetence k řešení problémů 

 

Učitel  -    navozuje problémové situace, které žáky motivují k týmové spolupráci 

- přiděluje role rozhodčího žákům a učí jednat přiměřeně ve vypjatých situacích 

- přiděluje role organizátora a učí tak žáky hájit své stanovisko a vyjádřit svůj názor 

 

 

Kompetence komunikativní 

 

Učitel  -   dbá na kulturní vyjadřování v hodinách SH 

-    učí žáky vyjadřovat se přesně, srozumitelně a používat správného názvosloví 

-    důrazem na dodržování pravidel vede žáky ke hře v duchu „fair – play“ 

 

 

Kompetence sociální a personální 

 

Učitel   -   podporuje sport.činnost ve skupinách, kde je nutná spolupráce na dosaženém       

                 výsledku ( sport.turnaje, soutěže) 

- podporuje vzájemnou pomoc žáků, vytváří situace, kdy se žáci vzájemně potřebují 

 

 

Kompetence pracovní a občanské 

 

Učitel  -    netoleruje v hodinách nekamarádské chování 

- důsledně dbá na dodržování pravidel chování 

- uplatňuje pozitivní hodnocení a motivaci žáků 

- vyžaduje vhodné sportovní vybavení pro výuku 

- na konci hodiny zařazuje její hodnocení 

- vede žáky k sebehodnocení 

- vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci, kvalitní práci pochválí 
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Vzdělávací obsah: Sportovní hry 
 

6. – 9.ročník 

 

Očekávané výstupy 

 

Učivo 

 

Průřezová témata 

Projekty 

 

Mezipředmětové 

vztahy 

 

Žák užívá osvojované názvosloví 

 

Uplatňuje základní olympijské 

myšlenky (čestné soupeření, pomoc 

handicapovaným, respekt 

k opač.pohlaví, ochrana přírody) 

 

 

Umí spolupracovat a dohodnout se 

na taktice vedoucí k úspěchu 

družstva 

 

Rozlišuje a uplatňuje práva a 

povinnosti vyplývající z role 

hráče,rozhodčího, diváka 

 

Sleduje a hodnotí prvky pohybové 

činnosti 

 

Zorganizuje (samostatně i v týmu) 

jednoduché turnaje a závody 

 

Zpracuje data a informace o 

pohybových aktivitách 

 

Činnosti podporující pohybové učení 

 

 

Komunikace v TV (tělocv.terminologie, 

povely, gesta, signály) 

Sportovní výstroj a výzbroj i 

v nestandardních podmínkách 

Historie a současnost ve sportu 

 

Pravidla osvojovaných pohybových činností 

(sport.her, soutěží) 

 

Zásady jednání a chování v různém 

prostředí  

při pohybových činnostech 

 

 

Posuzování pohybových dovedností 

 

 

 

Osobnostní a sociální výchova 

 

 

Výchova demokratického 

občana 

 

 

Multikulturní výchova 

 

 

 

 

 

Projekt- Olympijské hry 

 

 

 

 

Občanská výchova 

 

Výchova ke zdraví 
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Žák aktivně vstupuje do organizace 

svého pohybového režimu, 

pohybové činnosti zařazuje 

pravidelně 

 

Usiluje o zlepšení své tělesné 

zdatnosti 

 

Samostatně se připravuje před 

pohybovou činností 

 

Uplatňuje vhodné a bezpečné 

chování 

Činnosti ovlivňující zdraví 

 

Význam pohybu pro zdraví 

 

 

Zdravotně orientovaná činnost 

 

 

Prevence a korekce svalových dysbalancí 

 

 

Hygiena a bezpečnost 

 

Environmentální výchova 

 

 

Osobnostní a sociální výchova 

Přírodopis 

Občanská výchova 

 

Žák zvládá v souladu 

s individuálními předpoklady 

osvojované pohybové dovednosti a 

tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži a 

při rekreaci 

 

Umí posoudit provedení 

osvojované pohybové činnosti, umí 

označit nedostatky a jejich příčiny 

 

 

 

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových 

doved. 

 

Pohybové hry (netradič.poh.hry) 

 

Atletika (běhy, skoky..) 

 

 

Environmentální výchova 

 

Osobnostní a sociální výchova 

 

Multikulturní výchova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přírodopis 

 

Matematika 

 

Fyzika 
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6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

 
6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 

 

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z nového školského zákona               

č. 561/2004 a Vyhlášky o základním vzdělávání  a některých náležitostech plnění školní 

docházky. 

Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení. Za 1. pololetí lze místo vysvědčení vydat žákovi 

výpis z vysvědčení. 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm, 

slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se 

souhlasem školské rady. 

 

 

6.2.  Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích   

    pořádaných školou 

 

Hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání  a chování žáků je jednoznačné, srozumitelné, 

srovnatelné s předem stanovenými kritérii, všestranné a věcné. Hodnocení vychází 

z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách 

jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky 

zdůvodněné, odborně správné a doložitelné.  

Při hodnocení žáků uplatňuje učitel přiměřenou náročnost a pedagogický takt, přihlíží  

k věkovým zvláštnostem a uplatňuje individuální přístup. 

Rodiče jsou informováni o prospěchu a chování 4x ročně na třídních schůzkách a hovorových 

hodinách, průběžně prostřednictvím žákovských knížek a v elektronické žákovské knížce a 

také při individuálních konzultacích. 

Dále jsou rodiče včas informováni o náhlém zhoršení prospěchu nebo chování. 

 

 

6.3.  Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků 

 

- sebehodnocení žáků musí být postaveno na plnění konkrétních a splnitelných úkolů 

- žák musí vědět, kdy, kde a jakou chybu udělal a jak ji odstraní 

- učitel by měl žáka vést k otevřené komunikaci a k řešení problémů při sebehodnocení 

- učitel bude u žáků rozvíjet schopnost spolupracovat, respektovat a hodnotit práci svou  

  i druhých podle předem daných kritérií 

- žák má právo ověřit si pravidla hodnocení konkrétní práce 

- vést žáka k odpovědnosti za své chování, k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem 

   

 

6.4.  Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich 

charakteristika, včetně předem stanovených kritérií 

 

- klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje v příslušném předmětu 

- stupeň prospěchu se neurčuje pouze na základě průměru klasifikace 

- vyučující daného předmětu zapíše na konci klasifikačního období známku do katalo- 

  gového listu 
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 1. stupeň ZŠ 

 

- klasifikace v jednotlivých předmětech se provádí čísly 1 – 5 

- chování se hodnotí známkou                                          1 – 3 

- celkový prospěch na vysvědčení je: 

 

         prospěl s vyznamenáním (není-li v žádném z povinných předmětů na vysvědčení   

                                                  hodnocen známkou horší než 2 a průměr všech známek není  

                                                  vyšší než 1,5 a chování je hodnoceno známkou 1) 

 

        prospěl  (není-li v žádném z povinných předmětů  na vysvědčení známka 5) 

 

        neprospěl  ( je-li v některém z povinných předmětů známka 5) 

 

 

-  do vyššího ročníku postoupí i žák, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, 

   a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka 

-  ve všech ročnících 1. stupně se vydává vysvědčení, kde z každého povinného předmětu  

   obdrží žák známku,  pro zápis hodnocení se použije číslice. Totéž platí o hodnocení    

   chování. 

-  náboženství je hodnoceno známkou 

 

 

 

2. stupeň ZŠ 

 

- klasifikace jednotlivých předmětech se provádí slovy:  výborný (odpovídá známce 1) 

                                                                                          chvalitebný (2) 

                                                                                          dobrý (3) 

                                                                                          dostatečný (4) 

                                                                                          nedostatečný (5) 

 

- chování se hodnotí stupni:   velmi dobré (odpovídá známce 1) 

                                               uspokojivé (2) 

                                               neuspokojivé (3) 

 

 

 - celkový prospěch ne vysvědčení je: 

 

      prospěl s vyznamenáním (není-li v žádném z povinných předmětů na vysvědčení  

                                                hodnocen stupněm horším než chvalitebný, průměr 

                                                 všech stupňů není vyšší než 1,5 a chování je hodnoceno velmi 

                                                 dobře) 

 

       prospěl (není-li v žádném předmětu na vysvědčení stupeň nedostatečný) 

 

      neprospěl (je-li v některém z předmětů stupeň  nedostatečný) 
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- do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci 2. pololetí prospěl ze všech povinných  

   předmětů  s výjimkou předmětů výchovného zaměření, a také žák, který již v rámci 

   druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka 

- ve všech ročnících 2. stupně se vydává vysvědčení, kde z každého předmětu žák obdrží 

   výše uvedené stupně  

 

- hodnocení náboženství je stejné jako u povinných předmětů, tzn. výborný, chvalitebný… 

 

 

 

Kritéria hodnocení ústního projevu: 

 

Vyučovací předměty s převahou  teoretického zaměření: 

 

stupeň 1 (výborný) – žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy a zákonitosti uceleně, 

                                  přesně, chápe vztahy mezi nimi. Myslí logicky správně, jeho grafický  

                                  projev je přesný. Je schopen samostatně pracovat s vhodným a jeho věku  

                                  přiměřeným studijním textem 

 

stupeň 2 (chvalitebný) – žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy a zákonitosti 

                                  v podstatě uceleně, přesně a úplně. Podle menších podnětů učitele  

                                  uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení zadaných úkolů. 

                                  Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky 

 

stupeň 3 (dobrý) – žák má ve svých vědomostech částečné mezery, podstatnější nepřesnosti a  

                                  chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených  

                                  poznatků se dopouští chyb. Je schopen samostatně studovat podle 

                                  návodu učitele 

 

stupeň 4 (dostatečný) – žák má v ucelenosti,  přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných 

                                  poznatků závažné mezery, při řešení úkolu se vyskytují vážné chyby.  

                                  Jeho ústní i písemný projev má vážné nedostatky při správnosti. Závažné  

                                  nedostatky dovede žák s pomocí učitele částečně opravit. 

 

Stupeň 5 (nedostatečný) – žák si požadované poznatky a vědomosti neosvojil. Při řešení úkolů 

                                  se dopouští velmi závažných chyb. Své vědomosti nedovede uplatnit ani  

                                  za pomoci učitele. Nedovede samostatně studovat 

 

 

Vyučovací předměty s převahou praktického zaměření: 

 

stupeň 1 (výborný) – žák projevuje kladný vztah k práci, praktické činnosti vykonává 

                                  pohotově a samostatně 

 

stupeň 2 (chvalitebný) – žák projevuje kladný vztah k práci. Získané poznatky využívá  

                                  s menší jistotou. Praktické činnosti však vykonává samostatně, při jeho 

                                  práci se nevyskytují podstatné chyby 

 

stupeň 3 (dobrý)  –   v praktických činnostech se žák dopouští chyb a potřebuje občasnou  

                                  pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky, překážky v práci 
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                                  překonává jen s častou pomocí  učitele 

 

stupeň 4 ( dostatečný ) – žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, v praktických činnostech  

                                  se dopouští větších chyb. Potřebuje soustavnou pomoc učitele, méně dbá 

                                  dodržování předpisů o bezpečnosti při práci. Překážky v práci překonává  

                                  jen s pomocí učitele 

 

stupeň 5 (nedostatečný) – žák neprojevuje zájem o práci, nedokáže ani s pomocí učitele  

                                  uplatnit získané teoretické poznatky. Při práci nedokáže postupovat ani  

                                  s pomocí učitele, výsledky jeho práce jsou nedokončené a neúplné. 

                                  Neovládá nebo zásadně porušuje předpisy o bezpečnosti při práci. 

 

 

Kriteria hodnocení písemného projevu 

 

Povinné předměty                                                             Známka     Úspěšnost 

 

                                      Český jazyk, cizí jazyky                   1            100-90% 

2 89-75% 

3 74-55% 

4 54-35% 

5 34-0% 

 

                                       Diktáty v českém jazyce                  1              1 chyba 

2 2-3 chyby 

3 4-5 chyb 

4 6-7 chyb 

5 8 a více chyb 

 

                                       Matematika                                      1              100-90% 

                                       Dějepis                                             2                89-75% 

                                       Zeměpis                                            3                74-50% 

                                       Přírodopis                                         4                49-25% 

                                       Fyzika, Chemie                                5                24-  0% 

 

 

 

 

Kriteria hodnocení nepovinných předmětů  

                                       

Nepovinné předměty:  hodnotí se snaha žáka, jeho znalosti a tvořivé myšlení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriteria hodnocení chování 
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Chování – přihlíží se k věku, morální a rozumové vyspělosti žák 

 

stupeň 1   žák dodržuje pravidla chování  a pravidla školního řádu, méně 

závažných přestupků se dopouští ojediněle, je přístupný výchovnému 

působení a snaží své chyby napravit 

 

stupeň 2  chování žáka je v rozporu s pravidly slušného chování a s pravidly 

školního řádu. Žák se dopouští závažných přestupků nebo se dopouští  

opakovaně méně závažných přestupků a nedbá napomenutí učitele. 

Zpravidla i přes důtku třídního učitele nebo ředitele školy dále narušuje 

průběh vyučování, přestávek i akcí konaných mino školu, ale organizo-

vaných školou, a ohrožuje zdraví své nebo jiných osob 

 

stupeň 3 chování žáka ve škole i na akcích konaných mimo školu (ale organi-

zovaných školou) je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování a 

s pravidly školního řádu. Dopustí se takových závažných přestupků, 

že je jimi vážně ohrožena výchova, bezpečnost nebo zdraví jiných osob. 

Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně- vzdělávácí činnost 

školy a zpravidla i přes důtku ředitele školy se i nadále dopouští dalších 

přestupků. 

 

Dále škola uplatňuje ve svém výchovném procesu  výchovná opatření. Mezi ně patří: 

- pochvala ( uděluje ji ředitel nebo učitel za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo 

                 školní iniciativy, statečný čin nebo dlouhodobou úspěšnou práci, na základě 

                 vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiných osob a projedná ji na  

                 pedagogické radě) 

- napomenutí třídního učitele (uděluje ho třídní učitel za občasná porušení pravidel školního 

                 řádu, lze ji udělit kdykoliv během klasifikačního období ) 

- důtka třídního učitele (uděluje ji třídní učitel za častější porušení pravidel školního řádu 

                 kdykoliv během klasifikačního období, toto neprodleně oznámí řediteli školy) 

 - důtka ředitele školy (uděluje ji ředitel školy za častá nebo opakovaná porušení školního 

                 řádu nebo za závažný přestupek na základě podnětů třídního učitele nebo jiných  

                 učitelů, lze ji udělit pouze po projednání v pedagogické radě ) 

- pochvalu, napomenutí, důtky i snížený stupeň z chování a jeho důvody prokazatelným    

                 způsobem třídní  učitel sdělí neprodleně zástupci žáka a zároveň se zaznamená do  

                 dokumentace školy (katalogový list žáka). 

 

 

6.5. Zásady pro používání slovního hodnocení u žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

 

- hodnocení žáků s poruchami učení se řídí Vyhláškou č.  27/2016 Sb. o vzdělávání  žáků 

  se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 

- u žáka se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy o použití slovního  

   hodnocení  na základě žádosti zákonného zástupce žáka 

- škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení  

   v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této 

   školy nebo zákonného zástupce žáka 

- škola, která  hodnotí slovně, převede pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání  

  slovní hodnocení do klasifikace 
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- výsledky vzdělávání žáka v předmětech a chování žáka ve škole i na akcích pořádaných  

  školou jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdě- 

  lání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům, k jeho vzdělávacím 

  a osobnostním předpokladům a k věku žáka 

- slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení 

  píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání . Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení,  

  jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. 

 

Kritéria hodnocení: 

 

Sledují se tyto oblasti ovládnutí učiva 

úroveň myšlení 

úroveň vyjadřování 

úroveň aplikace vědomostí 

kvalita výsledků činnosti 

píle a zájem o učení 

 

stupeň 1 (výborný) – předepsané učivo ovládá bezpečně, žák je pohotový, bystrý, dobře chápe 

                                souvislosti, vyjadřuje se výstižně a poměrně přesně, spolehlivě, 

                                uvědoměle užívá vědomostí a dovedností, pracuje samostatně, přesně a  

                                s jistotou, výsledek činnosti je kvalitní, pouze s menšími nedostatky, žák 

                                je aktivní, učí se se zájmem a svědomitě 

 

stupeň 2 (chvalitebný) – předepsané učivo ovládá, žák uvažuje celkem samostatně, vyjadřuje  

                                 se celkem výstižně, dovede používat získané vědomosti a dovednosti,  

                                 dopouští se menších chyb, výsledky činnosti jsou bez podstatných 

                                 nedostatků, učí se svědomitě 

 

stupeň 3 (dobrý)  –     předepsané učivo v podstatě ovládá, žák má menší samostatnost 

                                v myšlení,  vyjadřuje se ne dost přesně, s pomocí učitele řeší úkoly,  

                                 překonává potíže a odstraňuje chyby, jichž se dopouští, výsledky činnosti 

                                vykazují častější nedostatky, žák k učení a práci nepotřebuje větších 

                                podnětů 

 

stupeň 4 (dostatečný) – předepsané učivo ovládá se značnými mezerami, myšlení je 

                                 nesamostatné, žák se vyjadřuje s potížemi, dělá podstatné chyby a  

                                 nesnadno je překonává, výsledky činnosti jsou nekvalitní, žák projevuje 

                                 malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty 

 

 

stupeň 5 (nedostatečný) – předepsané učivo žák neovládá, odpovídá nesprávně i na návodné  

                                 otázky, nesprávně se vyjadřuje, praktické úkoly nedokáže splnit ani  

                                 s pomocí učitele, výsledky činnosti jsou na nízké úrovni i s pomocí,  

                                 pobízení k učení a pomoc učitele jsou neúčinné. 

 

 

 

 

6.6. Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití 

slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace 
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- pokud je žák hodnocen na vysvědčení slovně z některých nebo ze všech předmětů, 

  toto slovní hodnocení odpovídá určitému stupni hodnocení (známce) viz bod g) 

- vyučující předmětu, kde je žák hodnocen slovně, sdělí třídnímu učiteli, jakému stupni 

  jeho hodnocení odpovídá a podle toho bude hodnocen celkově 

 

 

- celkový prospěch na vysvědčení je vyjádřen stupni:  prospěl s vyznamenáním 

                                                                                       prospěl 

                                                                                      neprospěl 

  přičemž podmínky jsou stejné jako u běžné klasifikace (viz bod a, b) 

 

 

6.7.  Způsob získávání podkladů pro hodnocení 

 

Podklady pro hodnocení žáků získávají vyučující zejména sledováním žáků a jejich výkonů, 

jejich připravenosti na výuku, různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, pohybové, 

praktické), analýzou výsledků jejich činnosti, konzultacemi s ostatními vyučujícími a podle 

potřeby i s psychologickými a zdravotnickými pracovníky.  

Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, přihlížejí ke všem okolnostem, které mohly 

žákův výkon ovlivnit. Dále 

- účelem prověřování znalostí (písemného i ústního) není najít mezery v žákových         

  vědomostech, ale zjistit a odhodnotit, co žák umí a jak dokáže poznatky využít 

- žáci se nehodnotí  ihned po jejich návratu do školy po absenci trvající déle než 3 dny 

- zadávání nové látky k samostatnému nastudování celé třídě není přípustné 

- znalost učiva se prověřuje až po jeho procvičení. 

 

 

6.8.  Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách 

 

Komisionální přezkoušení 

 

Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo 

druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně 

dověděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele 

o komisionální přezkoušení žáka. Je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, 

krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti 

nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. 

Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy, v případě, že je vyučujícím 

daného předmětu ředitel školy, jmenuje ji krajský úřad. 

Komise je tříčlenná a tvoří ji: 

1. předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že je 

vyučujícím daného předmětu ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický 

pracovník školy 

2. zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, 

popřípadě jiný vyučující daného předmětu 

3. přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací 

oblasti. 
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Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novu žádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení 

stanoví komise hlasováním a ředitel školy sdělí výsledek prokazatelným způsobem žákovi a 

zákonnému zástupci žáka. O přezkoušení se pořizuje protokol. 

Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné žáka 

ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví 

orgán jmenující komisi náhradní termín přezkoušení. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení 

stanoví ředitel školy souladu se vzdělávacím programem. 

Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku. 

 

 

Opravné zkoušky 

 

Žáci 9. ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník, 

kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou 

předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky. 

Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu 

stanoveném ředitelem školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. 

Opravné zkoušky jsou komisionální. Komisi pro opravnou zkoušku jmenuje ředitel školy. 

V případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad. 

Pro složení komise a její činnost platí stejná ustanovení jako u výše jmenovaného 

komisionálního přezkoušení. 

 

 

6.9.  Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami by mělo převažovat individuální hodnocení 

žáka, kdy zohledňujeme nárůst žákových kompetencí v čase. 

Hodnocení těchto žáků se řídí doporučením školského poradenského zařízení  a je řešeno 

klasifikačními stupni nebo slovním hodnocením, které je specifikováno v bodě g). 

U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami bude jejich znevýhodnění zohledněno při 

hodnocení celkovém i v příslušných předmětech (kterých se postižení přímo týká) a budou 

řešeny jako konkrétní případy na každé pedagogické radě. 

 

 

 

6.10.  Sebehodnocení žáků 

 

   Žák se prostřednictvím učitelova hodnocení postupně učí, jaké jsou perspektivy jeho 

výkonu, sféry jeho úspěchů a uplatnění. Vyučující vytváří vhodné prostředí a příležitosti, aby 

žák mohl objektivně hodnotit sebe a svou práci. Oba názory jsou průběžně konfrontovány a 

na konci klasifikačního období společně ohodnotí průběh výkonu žáka - co se zdařilo a čeho  

je možno zvýšeným úsilím dosáhnout. 
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7. Závěr 

 
 

 

Školní vzdělávací program „ Škola – základ života“  byl projednán a schválen 

školskou radou dne 31.8. 2017. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                PaedDr. Zdeněk Motlíček 

                                                                                                           ředitel školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


