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2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 
2.1 NÁZEV VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

 
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV  
 

„Od teorie k praxi, od praxe k životu“ 

 

 
2.2 ÚDAJE O ŠKOLE 

 
Mateřská škola a Základní škola, Praha 9, Bártlova 83  

Adresa: Bártlova 83, Praha 9, 193 00 

Ředitel školy: Mgr. Pavlína Čuřínová 

 

E-mail: bartlova@skolabartlova.cz 

www.skolabartlova.cz 

IČO : 70848572 

Identifikátor zařízení: 600 021 271 

Odloučené pracoviště:  Litvínovská 300, Praha 9 – Prosek 
.               
 
 

2.3  ZŘIZOVATEL ŠKOLY 
 

Hlavní město Praha 
Mariánské nám. 2 
Praha 1 
110 00 

 
 
 
 
 
 
Dokument platný od 1. 9. 2020      Mgr. Pavlína Čuřínová 
                                      ředitelka školy 
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3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
 

3.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE  

 
 Škola je výchovně vzdělávací zařízení. Směřuje k naplnění kompetencí stanovených 
rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Poskytuje základní vzdělání žákům se 
speciálně vzdělávacími potřebami (§16 odst. 9 Školského zákona). 

Do 30. 6. 2005 fungovala škola pod názvem Zvláštní škola a Pomocná škola. K 1. 7. 2005 
došlo ke sloučení se Speciální MŠ Litvínovská 300, Praha 9 a současně ke změně názvu na Mateřská 
škola speciální, Základní škola praktická a Základní škola speciální. Od 1. 9. 2016 máme nový název 
Mateřská škola a Základní škola. 

Škola se nachází v klidném prostředí na okraji městské části Horní Počernice a tím i na samé 
hranici hlavního města. Je obklopena zčásti rodinnými domy staré venkovské zástavby, zčásti lesem, 
zelenými plochami a rozlehlou školní zahradou. Hlavním objektem je školní budova z roku 1895, která 
prošla začátkem devadesátých let minulého století rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací. V té době 
došlo i k přístavbě nového objektu pro dílnu a další učebnu. 

Dostupnost školy MHD je poměrně dobrá. Ze stanice metra „B“ Černý Most jede ke škole 
několik autobusových linek (cca. 10 minut), doprava z okolních obcí je zajištěna příměstskými linkami 
a jednou linkou školní. 

Škola má v Praze 9 odloučené pracoviště MŠ a ZŠ speciální v Litvínovské 300, Praha 9 
Prosek.  

 
 Veškeré následné údaje a charakteristiky se vztahují pouze na ZŠ.  

 
Velikost školy  
 Ve škole se vzdělává v průměru 95 žáků ZŠ a ZŠ speciální. Škola je úplná s 1. až 9., resp. 10. 
postupným ročníkem. Ve třídách jsou snížené počty žáků.  
 
 Areál a vybavení školy  
 V budovách školy jsou kromě tříd, odborné učebny a odpočinkové a relaxační místnosti. 
K dispozici je tělocvična, posilovna, školní družina a školní jídelna.  
 Škola má specializovanou počítačovou učebnu s připojením na internet. Kromě povinné výuky 
a kroužků slouží žákům k samostatné tvorbě vlastních prací a projektů.  
 Třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi nebo projektory, zvukovou aparaturou a 
počítačovým propojením, které slouží k projekcím filmových, fotografických a dalších vizuálních a 
zvukových výukových prostředků. 
 Pro potřeby pracovního vyučování jsou k dispozici cvičná kuchyňka a školní dílna. Dílna je 
vybavena jako multifunkční pracoviště pro dřevoobráběcí, kovoobráběcí a další práce dané 
vzdělávacím programem.   
 K pohybovým aktivitám v rámci tělesné výchovy i volnočasových činností slouží menší 
tělocvična v hlavní budově školy a kondiční místnost, vybavená rotopedy a posilovacími stroji. 
Součástí areálu školy je nové víceúčelové venkovní hřiště s umělým povrchem (malá kopaná, házená, 
tenis, volejbal, nohejbal, basketbal). Hřiště mohou v době mimo vyučování a o víkendech volně 
využívat jak žáci školy, tak i širší veřejnost. 
 Škola je obklopena velkou zahradou s travnatými plochami, ovocnými a okrasnými stromy, 
květinovými i zeleninovými záhony, skleníkem, ohništěm a zahradním jezírkem. Mladším žákům slouží 
k vyžití venkovní herní prvky a pískoviště. Žáci zde tráví čas i v době velkých přestávek, za hezkého 
počasí probíhá přímo na zahradě výuka některých předmětů. Školní zahradou prochází naučná 
stezka, kterou žáci udržují a doplňují. 
 
Školní družina 
 Školní družina je samostatnou součástí školy a pracuje podle vlastního vzdělávacího 
programu (viz příloha ŠVP č. 2). Nachází se v přízemí hlavní budovy v Bártlově ulici a při své činnosti 
využívá i další prostory školy (tělocvičnu, hřiště, školní zahradu, počítačovou učebnu…). Družina má 
tři oddělení a mohou ji navštěvovat žáci 1. stupně a to podle volné kapacity oddělení. Provoz školní 
družiny je ranní od 7 do 7.40 a odpolední od 11.40 hodin. Jeho celková délka je každoročně 
přizpůsobována podle potřeb žáků a požadavků zákonných zástupců.  
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 Družina disponuje širokou škálou učebních materiálů, didaktických pomůcek, výtvarných 
potřeb, her a sportovního náčiní. Pro práci s výukovými programy a hrami je přímo v družině používán 
počítač, k dispozici je i hudební, video a DVD aparatura. 
  
  

   
3.2 PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI 
  

Kolektiv pracovníků školy je dlouhodobě stabilní. Ve škole pracují učitelé – speciální 
pedagogové a asistenti pedagoga. Většina učitelů je plně kvalifikovaná (speciální pedagogika), ostatní 
mají vysokoškolské pedagogické vzdělání nebo si vzdělání doplňují, pedagogičtí pracovníci si povinně 
rozšiřují své znalosti a praktické dovednosti formou kurzů, školení a seminářů.   
 Ve škole působí výchovný poradce a metodik prevence.   
 

 

 
3.3 ŽÁCI, ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI 
 
Charakteristika žáků 

Převážnou většinu žáků tvoří děti z Prahy 9 a z přilehlých obcí Prahy – východ.  
Do školy přicházejí žáci se sníženými rozumovými schopnostmi, nebo s kombinovanými vadami. Mezi 
žáky se projevují značné diference v jejich možnostech a schopnostech při osvojování si teoretického 
učiva i při získávání praktických návyků a dovedností. 

Koexistence ZŠ a ZŠS v rámci jednoho zařízení umožňuje jejich vzájemnou prostupnost, tzn. 
možnost případného přeřazování žáků z jednoho typu školy do druhého, společnou výuku některých 
předmětů, případně i integraci žáků ZŠ speciální ve třídách ZŠ. 
  
  
Spolupráce se zákonnými zástupci 
 Zákonní zástupci se mohou informovat o svém dítěti i o dění ve škole kdykoli telefonicky, při 
předem sjednaných návštěvách a v rámci konzultačních hodin u výchovného poradce, metodika 
prevence a jednotlivých učitelů. Rovněž se mohou s dotazy a podněty obracet přímo na vedení školy. 
Školu mohou navštěvovat i při sportovních akcích, výtvarných a prodejních výstavách a dětských 
vystoupeních. 
 Třídní schůzky se konají pravidelně 2x ročně. Pro zákonné zástupce vycházejících žáků 
pořádá výchovný poradce mimořádné schůzky zaměřené na volbu povolání a přijímací řízení, pro 
zájemce i individuální konzultace při hledání vhodného učebního nebo studijního oboru.  
 Učitelé nižších ročníků ZŠ a tříd ZŠS se setkávají se zákonnými zástupci žáků prakticky 
denně, přičemž jim pravidelně podávají důležité informace a řeší s nimi případné problémy. Ve 
výjimečných případech jsou problémy v rodinném prostředí řešeny ve spolupráci s příslušnými 
sociálními odbory. 
 Ve škole je ustavena školská rada, ve které mají zákonní zástupci své dva volené zástupce. 
  

 
 
4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

 
4.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY 

 
 Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro 
základní vzdělávání. 
 Při tvorbě ŠVP jsme vycházeli z nutnosti přizpůsobit výuku současným podmínkám a 
požadavkům, přičemž jsme respektovali určitá specifika a omezení našich žáků. Program navazuje na 
dlouhodobě pozitivní vnímání jejich možností a schopností, tedy na zdůrazňování jejich kladů a 
dosažených výkonů na úkor negativního popisu jejich neschopnosti.  
 Koncepce školy, celkové pojetí a cíle ŠVP vycházejí ze základních charakteristik, které 
definují jak směřování školy, tak i specifika výchovy a vzdělávání žáků s postižením. Vzdělávání je 
zajišťováno podle možností školy všemi formami, které umožňuje školský zákon a prováděcí předpisy, 
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z hlediska vyučovacího prostředí vzděláváním v prostorách školy i mimo ně, zejména na školách v 
přírodě, zotavovacích akcích ve zdravotně příznivém prostředí, výjezdech do zahraničí, exkurzích, 
vycházkách a dalších akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy. Podmínky, obsah a 
organizační zajištění mimoškolních akcí jsou konkretizovány v dílčích plánech pro tyto akce. 

 
 
Jsme škola speciální  
 Tato charakteristika se může jevit jako zavádějící vzhledem k  zavedeným názvům 
jednotlivých typů škol. „Speciální“ však chápeme ve smyslu nutně odlišného přístupu k žákům se 
sníženými rozumovými schopnostmi či jinak handicapovaným a ve smyslu využívání speciálních 
metod a postupů při výuce těchto žáků.  Škola poskytuje dětem základní vzdělání, pojetí ŠVP však 
zohledňuje individuální limity dané konkrétní mírou postižení či znevýhodnění a její značnou 
diferenciací v rámci jednotlivých ročníků. Cílem je tedy dosažení co nejvyšší možné úrovně základního 
vzdělání s přihlédnutím k možnostem a schopnostem jednotlivých žáků.  
 
 

 
 
 
Jsme škola „rodinná“ 
 Vzhledem k menšímu počtu žáků panuje ve škole i v jednotlivých třídách „rodinná“ atmosféra. 
Každý vyučující zná většinu žáků školy, jejich klady a nedostatky. Žáci znají dobře všechny 
zaměstnance školy, na každého z nich se mohou kdykoli obrátit s žádostí o radu či pomoc. Mezi 
žákem a pedagogem je budován pocit vzájemného respektu a důvěry. Žáci jsou vedeni k pocitu 
sounáležitosti a spoluodpovědnosti za „svou“ školu, podílejí se na její výzdobě a údržbě. Estetické 
prostředí a celkové klima školy navozují pocit bezpečí a pohody.  Atmosféra školy je určující pro 
naplňování všech klíčových kompetencí, především pak kompetencí komunikativních, sociálních  
a personálních. 

Zákonní zástupci, pokud chtějí, mohou být plnohodnotnými účastníky veškerého dění ve 
škole. Kromě návštěv školy či organizace školních i mimoškolních akcí se mohou spolupodílet na 
tvorbě individuálních vzdělávacích plánů či na určování vhodných strategií při řešení prospěchových 
nebo kázeňských problémů svých dětí. Kdykoli též mohou projevit výhrady vůči práci školy či 
nesouhlas se zvolenými metodami a postupy, přičemž jejich názory a podněty nesmí zůstat 
nevyslyšeny. 

 
 
Jsme škola otevřená 

Otevřenost chápeme nejen jako zpřístupnění informací o naší škole směrem ven, ale i jako 
permanentní otevření se informacím, novým trendů, podnětům, metodám a široké spolupráci 
s veřejností, organizacemi a institucemi. 

Na webových stránkách informujeme o dění ve škole, o všech významných změnách a o 
uskutečňovaných i připravovaných akcích.  

Chceme také získávat více sponzorů a sympatizujících jednotlivců či institucí, podílejících se 
buď na jednotlivých akcích, nebo na zkvalitňování prostředí školy. 
  Pokud dostatečný počet žáků a jejich zákonných zástupců projeví zájem, zajišťujeme v rámci 
našich možností zájmové kroužky. Pro jejich činnost se škola snaží vytvářet potřebné podmínky a 
získávat schopné pracovníky z řad našich pedagogů nebo veřejnosti. Touto oblastí je otevřen prostor 
nejen pro mimoškolní práci učitelů a jejich neformální setkávání se žáky, ale také pro možnou 
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konkrétní pomoc škole ze strany zákonných zástupců, zájmových organizací a dalších přátel školy. 
Zapojení žáků do zájmových kroužků v mimoškolní době má i prokazatelný preventivní význam 
v oblasti rizikového chování, neboť dětem otvírá a naznačuje možnosti aktivního a smysluplného 
využívání volného času. 

Výsledky naší práce chceme i nadále prezentovat na „otevřených dnech“ (např. jarní výstava, 
sportovní soutěže, odpoledne s rodiči aj.) 

 
Jsme škola respektu a tolerance  
 Jsme přesvědčeni, že nejužitečnějším přístupem ke zdolávání obtížných úkolů je takový vztah 
mezi učiteli a žáky i mezi žáky navzájem, v němž jeden respektuje druhého. Ve vzdělávacím procesu 
nejde pouze o vědomosti, dovednosti a výkony, ale také o postoje, názory a hodnotovou orientaci. 
 Jsme školou s dětmi s různým oslabením, s různým handicapem. Je proto naší povinností 
snažit se jim být vzorem příkladného chování k druhým, vzorem pro respektování jejich osobnosti a 
uznávat je „takové, jaké jsou“. 
 Pokládáme za velmi důležité, aby se v průběhu školní docházky nestálé a mnohdy povrchní 
vztahy mezi spolužáky proměňovaly na skutečně partnerské. Partnerství by se mělo projevovat 
vzájemnou ohleduplností, tolerancí, ochotou druhému pomoci a povzbudit ho, schopností 
spolupracovat při práci, ale i zvládáním konfliktních situací. Nechceme dávat žádný prostor agresivitě, 
šikaně a přetvářce. 
 Chceme hledat možnosti aktivnějšího zapojení do projektů a programů, které jsou zaměřeny 
na prevenci rizikového chování - kriminalitě, drogové závislosti a xenofobii. Do projektů, které 
napomáhají poznávání a chápání kulturních odlišností, rozvoji přátelství a vytváření šetrného vztahu 
k přírodě i lidským výtvorům.  
    
Jsme škola pro skutečný život 
 Lidé s jakoukoli formou postižení jsou vždy ve svém životě určitým způsobem znevýhodněni 
vůči ostatní populaci. Ne jinak je tomu i u našich žáků. Naším cílem je toto znevýhodnění v co největší 
míře eliminovat a co nejlépe připravit děti pro vstup do reálného života. Kromě přípravy na zvládání 
běžných i náročných životních situací je to především jejich nasměrování a motivace k dalšímu 
vzdělávání. Žáci po ukončení docházky v ZŠ nejčastěji nastupují do učebních oborů v odborných 
učilištích, nebo do praktických škol. V posledních letech pokračuje většina vycházejících žáků v dalším 
vzdělávání na odborných učilištích. 
 Vzdělávací program vychází z teoretických poznatků nezbytných pro získání základního 
vzdělání, směřuje však především k získání praktických návyků a dovedností, důležitých pro zapojení 
žáků do běžného života a následně i do pracovního procesu. V rámci vzdělávací oblasti Člověk a svět 
práce si žáci postupně osvojují základy všech běžných domácích činností, jednoduchých řemeslných 
dovedností, později i odborných řemeslných prací. Velký důraz je kladen též na rodinnou a sexuální 
výchovu, péči o dítě a výchovu ke zdravému životnímu stylu. V tomto směru se ve vzdělávacím plánu 
prolínají témata několika učebních oblastí. 
 Zvýšená pozornost je věnována pro život nezbytným komunikativním dovednostem. Tomu 
odpovídá i využití disponibilních hodin pro rozvoj především verbální komunikace v předmětech Český 
jazyk a Anglický jazyk, její používání a rozvoj v ostatních vzdělávacích oblastech. 
 
 
Jsme škola blízká přírodě 
 Jak lokalita školy, tak znalosti a zkušenosti velké části pedagogů jsou dobrým předpokladem 
pro netradiční formy výuky a další aktivity směřující k poznávání přírody a k jejímu porozumění. 

Naší snahou je přibližovat dětem skutečnou přírodu, její součásti a zákonitosti, objasnit jim 
vzájemné propojení a člověka a přírody.  Hlavním cílem je pak vytvářet a podporovat pozitivní vztah 
ke všemu živému kolem nás. Tento vztah může být východiskem k utváření ostatních klíčových 
postojů, vztahů a hodnotových orientací.  
 Výuka zahrnuje kromě teoretických poznatků též prožitkové situace při přímém kontaktu se 
zvířaty chovanými ve škole (ryby, hlodavci, plazi, domácí zvířata) a veškerou péči o ně. Do přímého 
kontaktu se živou přírodou přicházejí žáci při vyučovacích hodinách a dalších aktivitách v okolní 
přírodě. Environmentální výchova zahrnuje kromě jiného důsledné třídění odpadů a péči o prostředí 
školy (zahradní jezírko, tematické záhony, udržování naučné přírodovědné stezky). 
 V tomto směru ŠVP výrazně propojuje vzdělávací oblasti Člověk a příroda, Člověk a svět 
práce a Člověk a společnost. 
 
 



9 

 

 
Obecně vzdělávací cíle  
 

 umožnit žákům osvojit si strategii učení a být motivován pro celoživotní učení 

 podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů 

 vést žáky k všestranné a účinné komunikaci 

 rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 

 připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako samostatné, svobodné  

 a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti 

 vytvořit u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání  

 a v prožívání životních situací, být vnímavý a citlivý k lidem, svému prostředí a přírodě 

 učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný 

 vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, k jejich kulturám a duchovním hodnotám, 
učit je žít společně s ostatními lidmi 

 pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti a reálné možnosti, uplatňovat je při 
rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci 

 
 
4.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 

 
Výchovné a vzdělávací strategie vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků, 

představujících souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní 
rozvoj a uplatnění každého člena společnosti a vycházejících z RVP ZV. Strategie, vedoucí k jejich 
naplňování, jsou uplatňovány všemi pedagogy, přičemž reflektují specifické potřeby žáků s mentálním 
postižením, odlišné postupy a metody práce s těmito žáky a rozdílnou úroveň rozumových schopností 
jednotlivých žáků v rámci školy i jednotlivých tříd. 

 
 
 
Strategie vedoucí k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 
 
KOMPETENCE K UČENÍ 
 

 při práci s žákem uplatňujeme individuální přístup zohledňující jeho úroveň a míru 
znevýhodnění 

 vztah žáka k učení ovlivňujeme vytvářením příjemného a pozitivního školního klimatu 

 k osvojování metod a vytváření vlastních strategií učení využíváme her, soutěží, pokusů, 
experimentů a názorných demonstrací 

 učíme žáka získávat informace z více zdrojů, je možné využívat učební a informační texty, 
knihy, výukové programy, internet a další multimediální zdroje, motivační a výukové hry 

 průběžně žákovi vysvětlujeme významy odborných a cizích výrazů, případně ho vedeme i k 
následnému vyhledávání ve slovnících, encyklopediích a odborných publikacích 

 motivujeme žáka k dalšímu učení kladným hodnocením a důrazem na jeho výkony, pokroky a 
další možnosti  

 společným porovnáváním a hodnocením dosažených výsledků vedeme žáka k poznávání 
vlastních možností, schopností i limitů 

 v praktických činnostech umožňujeme žákovi ověřovat si získané poznatky a dovednosti 

 zadáváme žákovi úlohy, vycházejí v co největší míře z praktického života 

 pro některé žáky připravujeme individuální vzdělávací plány, které průběžně doplňujeme a 
modifikujeme 

 u vybraných činností umožňujeme žákovi prezentaci výsledků vlastní práce (třídní a školní 
výstavy, soutěže, projekty, skupinové a individuální práce) a jejich srovnávání s pracemi 
ostatních žáků 

 při výuce příbuzných předmětů používáme jednotné terminologie a společně dohodnuté 
zkratky 

 ve vhodných situacích seznamujeme žáka s negativními dopady nízké úrovně vzdělání na 
praktický život a motivujeme ho k následnému odbornému vzdělávání 
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KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 
 průběžným monitorováním a rozborem problémových situací učíme žáka rozpoznávat a 

pojmenovat konkrétní problémy a jejich závažnost 

 žáka s nižší úrovní rozumových schopností nebo s jiným znevýhodněním motivujeme 
a podporujeme prací ve skupinách a jeho spoluúčastí při rozhodování o postupech a řešeních 

 vedeme třídní kolektivy ke společnému řešení kázeňských či vztahových problémů  

 postupným zvyšováním náročnosti předkládaných úkolů vedeme žáka k hledání nových 
řešení a k uvědomění si vlastních kvalit, možností a limitů 

 v PV se snažíme vést žáka k vytváření vlastních plánů a pracovních postupů 

 vytvářením a rozvíjením mezipředmětových vztahů podněcujeme žáka k hledání souvislostí a 
totožných postupů 

 umožňujeme žákovi otevřeně se vyjadřovat k problémům a vztahům v třídním i školním 
kolektivu a navrhovat společná řešení 

 jednotným a jednoznačným výkladem práv a povinností učíme žáka přijímat důsledky svých 
rozhodnutí 

 předkládáním alternativních řešení problémových situací učíme žáka samostatnému 
rozhodování 

 soustavným povzbuzováním a kladným hodnocením podněcujeme žákovo sebevědomí a 
důvěru k vlastním rozhodnutím 

 otevřeností a atmosférou vzájemné důvěry vytváříme žákovi prostor ke sdělování vlastních 
problémů 

 snažíme se vést žáka k zaujímání vlastního postoje při řešení konkrétních problémů a 
k případnému vymezení se vůči většinovému názoru či trendu 

 vedeme žáka k rozpoznávání a předcházení nebezpečí a k zafixování si správného jednání 
v případě vlastního ohrožení či ohrožení jiné osoby 

 
 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

 
 kladením otázek vedeme žáka k vyjadřování se celými větami a tento způsob vyjadřování dle 

individuálních schopností vyžadujeme 

 vhodnými podněty vedeme žáka ke kladení a správnému formulování otázek, předkládáme 
mu informace motivující k doplňujícím otázkám 

 žákovi se vždy snažíme poskytnout dostatečný časový prostor k vyjádření 

 zadáváním jednoznačných, srozumitelných pokynů a otázek učíme žáka naslouchat a co 
nejlépe porozumět obsahu sdělení 

 do výuky dle možností začleňujeme prvky kooperativního učení 

 zadáváním samostatných prací učíme žáka orientovat se v knihách a jiných tištěných 
materiálech, získané informace správně chápat, případně třídit či vlastními slovy prezentovat 

 umožňujeme žákovi zadávat ústní i písemné dotazy a podněty 

 technikou řízeného dialogu učíme žáka formulovat a obhajovat vlastní názory 

 připouštíme konstruktivní dialog na jakékoli téma 

 vedeme žáka ke klidnému a věcnému řešení konfliktních situací, jdeme mu v tomto směru 
příkladem 

 formou her a cvičení učíme žáka zvládat způsoby neverbální komunikace 

 nácvikem i praktickými činnostmi učíme žáka poznávat a správně používat technické 
informační a komunikační prostředky (práce s telefonem, zásady komunikace přes mobil…) 

 při tvorbě projektů a prezentací podněcujeme žáka ke skupinové práci a ke komunikaci 
v kolektivu 

 formou skupinové práce vedeme žáka k respektování  komunikačních bariér a odlišností 

 podporou přátelských vztahů ve třídách i mezi třídami se snažíme odstraňovat nežádoucí 
projevy v komunikaci mezi žáky 

 ve vhodných situacích učíme žáka pomocí netradičních forem výuky (např. dramatizace, 
modelové situace) zásadám pravidel vystupování a komunikace  
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KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

 
 máme jasně a jednoznačně stanovena pravidla chování a vzájemného soužití ve škole i mimo 

školu 

 jednotným a jednoznačným výkladem jeho práv a povinností učíme žáka přijímat důsledky 
vlastních rozhodnutí 

 žákovi vždy přesně objasňujeme, zač je chválen, kárán či sankcionován, kladná i záporná 
hodnocení prospěchu i chování následují vždy bezprostředně 

 ve výuce se snažíme uplatňovat metody skupinové práce a vzájemné pomoci při učení 

 poskytujeme žákovi prostor pro kritické hodnocení práce skupiny, třídy, případně i celé školy 

 pozitivním hodnocením a vyzdvihováním kladných osobnostních vlastností žáka vytváříme a 
upevňujeme pocit jeho vlastní jedinečnosti 

 vytvářením různě strukturovaných týmů rozvíjíme u žáka schopnost zastávat ve skupině různé 
role a uvědomovat si odlišnou míru odpovědnosti 

 zprostředkováním osobních kontaktů a prožitků vedeme žáka k maximální toleranci  
a schopnosti empatie ve vztahu k lidem odlišným či lidem s postižením, během výuky 
některých předmětů a při společných činnostech a akcích ho učíme pomáhat dětem s těžším 
postižením, vhodnou integrací těchto dětí posilujeme jeho sociální chování a sebeovládání 

 na úrovni tříd i celé školy vedeme žáka k uvědomění si nezbytnosti pomáhat mladším, 
slabším a méně nadaným spolužákům 

 seznamováním žáka s kulturními a duchovními tradicemi, jejich vysvětlováním a dodržováním 
vytváříme jeho základní povědomí o mravních hodnotách a jejich kořenech 

 pomáháme žákovi orientovat se v obtížných osobních či rodinných situacích jejich 
objasňováním, rozborem a případným hledáním řešení 

 starší žáky zapojujeme do organizace akcí pro mladší ročníky, při školních výletech a školách 
v přírodě se snažíme posilovat jejich pocit spoluodpovědnosti za průběh akce nebo za 
skupinu 

 při diskuzích a rozborech učíme žáka rozpoznávat a pojmenovávat vlastní chyby, nedostatky 
a způsoby chování, narušující soužití v třídním nebo školním kolektivu 

 formou besed i dlouhodobých programů seznamujeme žáka s riziky patologických forem 
chování i s jejich důsledky  

 posilováním sebeúcty a základního právního povědomí se snažíme eliminovat možnosti 
psychického i fyzického týrání ve škole i v rodině 

 
 
KOMPETENCE OBČANSKÉ 

 
 důsledným dodržováním zásad chování a pravidel soužití daných řádem školy vytváříme 

základní rámec školních i společenských norem 

 seznamujeme žáka s demokratickými hodnotami a tradicemi, výukou i osobním příkladem ho 
vedeme k odporu proti nedemokratickým názorům, hnutím a systémům  

 učíme žáka rozpoznávat a vyhodnocovat pozitivní a negativní projevy chování 

 formou návštěv a nácvikem praktických činností seznamujeme žáka s fungováním důležitých 
orgánů a institucí, průběžně učíme žáka pracovat s nejběžnějšími dotazníky a formuláři 

 poukazováním na jedinečnost každého člověka vedeme žáka k rozpoznávání projevů rasismu 
a xenofobie, tyto projevy netolerujeme ani mezi žáky, ani mezi pedagogy  

 pořádáním tematických diskuzí a besed s odborníky vedeme žáka k pochopení významu 
zdraví pro plnohodnotný život a seznamujeme ho s důsledky zneužívání všech návykových 
látek 

 snažíme se být žákovi příkladem v dodržování zdravého životního stylu 

 zprostředkováním praktických zkušeností učíme žáka zvládat běžné činnosti – např. 
nakupování, cestování hromadnou dopravou, návštěvu lékaře, pošty, úřadu, knihovny… . 

 
 
KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 
 průběžně vedeme žáka k získávání základních pracovních návyků a postupů  
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 seznamujeme žáka s nástroji, pomůckami a nářadím pro běžné domácí použití i pro odborné 
řemeslné práce, s jejich funkcí a odborným názvoslovím 

 pozitivní vztah k výsledkům vlastní práce i práce jiných formujeme např. účastí žáka na 
výzdobě, údržbě a úpravách školy či školního pozemku 

 manuální činnosti žáka diferencujeme podle individuálních schopností, dosažené zručnosti, 
úrovně motoriky a míry handicapu 

 zadáváním pracovních činností ve skupinách a společným hodnocením týmové práce učíme 
žáka pracovat v kolektivu a rozšiřujeme jeho pracovně-komunikační schopnosti 

 volíme pracovní činnosti zvládnutelné v kratších časových úsecích, u rozsáhlejších prací 
hodnotíme i dílčí výsledky 

 v rámci učebních oblastí „Člověk a společnost“ a „Člověk a svět práce“ rozšiřujeme povědomí 
žáka o historii, současnosti a charakteru jednotlivých řemesel 

 pořádáním exkurzí do SOU a OU pomáháme žákovi vytvářet si reálnou představu o učebních 
oborech a o možnostech vlastního uplatnění 

 vedeme žáka k sebehodnocení při pracovních činnostech a k reálnému posouzení vlastních 
možností a schopností při profesní orientaci 

 pracovní výchova úzce propojujeme s dalšími předměty  

 v rámci předprofesní přípravy zadáváme žákovi práce a úkoly blízké zvolenému učebnímu 
oboru 

 v rámci učební oblasti Člověk a společnost vytváříme základní přehled žáka o pracovním trhu, 
možnostech uplatnění a úředních úkonech souvisejících se získáváním zaměstnání 

 seznamujeme žáka se základními pravidly chování na pracovišti, na úřadech, při komunikaci 
s nadřízenými a při přijímacích pohovorech různých úrovní 
 

 
 

Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
 
 Žáci jsou přijímáni na základě žádosti zákonných zástupců a na základě doporučení 
školského poradenského zařízení. V některých případech může být žák přijat na diagnostický pobyt. 
V naší škole jsou vzděláváni žáci s mentálním nebo kombinovaným postižením.  Všichni žáci jsou 
v mentální oblasti nějakým způsobem handicapováni, vzhledem ke svým speciálním vzdělávacím 
potřebám jim poskytujeme různé druhy podpůrných opatření.  

Podpůrná opatření prvního stupně realizuje „běžná“ škola, která není zřízena podle §16 odst. 
9. školského zákona. 

Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého stupně a s doporučením školského 
poradenského zařízení je možné sestavit individuální vzdělávací plán IVP, který slouží k maximálnímu 
využití vzdělávacího potenciálu každého žáka s ohledem na jeho individuální možnosti a schopnosti. 
IVP má písemnou podobu a při jeho sestavování spolupracuje třídní učitel s rodiči. Využívá metodické 
podpory školního poradenského pracoviště. IVP umožňuje úpravu vzdělávacích strategií, výstupů 
stanovených v ŠVP, popř. vzdělávacího obsahu. IVP může být během roku upravován podle potřeb 
žáka. Vyhodnocuje se vždy v pololetí, popř. dle potřeby. 

Žáci s LMP od třetího stupně podpůrného opatření se vzdělávají podle minimální doporučené 
úrovně očekávaných výstupů, které jsou konkrétně rozpracovány v jednotlivých předmětech. 
Minimální doporučená úroveň je stanovena v RVP ZV. 

Spoluprací se školským poradenským zařízením je pověřen výchovný poradce. 
 
Jako podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v naší škole 

využívána podle doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného stupně podpory zejména: 
 
a) v oblasti metod výuky: 

 respektování odlišných stylů učení jednotlivých žáků  

 využívání speciálních metod a forem práce pro jednotlivá postižení 

 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  

 činnost asistentů pedagogů 

 využívání široké škály rehabilitačních a kompenzačních pomůcek 

 práce na PC se speciálními výukovými programy a přizpůsobenými ovládacími prvky 
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b) v oblasti organizace výuky: 

 bezbariérové přístupy, výtah 

 střídání forem a činností během  

 spolupráce s rodiči a osobními asistenty výuky 

 využívání skupinové výuky 

 postupný přechod k systému kooperativní výuky 

 vložení krátké přestávky do vyučovací hodiny  

 případné prodloužení základního vzdělávání na deset ročníků 

 poradenská činnost v rámci školy 

 průběžné proškolování pedagogických pracovníků v oblasti práce s imobilními žáky a zvládání 
jejich hygienických a jiných tělesných potřeb, praktický nácvik těchto dovedností  

 další vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na konkrétní formy postižení 
 
c) zařazení předmětů speciálně pedagogické péče 

 individuální práce speciálních pedagogů  

 v rámci možností a potřeb zajišťování logopedické péče 
Speciálně pedagogická péče je poskytována v rámci jednotlivých předmětů dle potřeby nebo 
doporučení poradenského pracoviště. 
 
Specifickou formou výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je i případná integrace žáků 
základní školy speciální do tříd základní školy. Tito žáci jsou do příslušných ročníků vřazováni podle 
odpovídajícího věku a na základě míry dosažených sociálních dovedností po konzultaci s příslušným 
školským poradenským zařízením a rodiči. V jednotlivých ročnících jsou jim zajištěny odpovídající 
dozor a péče, samotné vzdělávání organizují a zajišťují učitelé jednotlivých předmětů v daných 
třídách. Individuální péči pak na základě pokynů speciálních pedagogů realizují asistenti pedagogů. 
 
 

Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných: 

 
Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli 
vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka, s výchovným poradcem a 
školským poradenským zařízením. IVP mimořádně nadaného žáka má písemnou podobu a při jeho 
sestavování spolupracuje třídní učitel s rodiči mimořádně nadaného žáka. Při sestavování IVP 
vycházíme z obsahu IVP stanoveného v § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Práce na sestavní IVP jsou 
zahájeny okamžitě po obdržení doporučení školského poradenského zařízení. IVP je sestaven 
nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení školského poradenského zařízení. Součástí 
IVP je termín vyhodnocení naplňování IVP a může též obsahovat i termín průběžného hodnocení IVP, 
je-li to účelné. IVP může být zpracován i pro kratší období než je školní rok. IVP může být doplňován a 
upravován v průběhu školního roku. 
Nadaní a mimořádně nadaní žáci do naší školy nejsou ze školských poradenských zařízení 
doporučováni. Tyto žáky nevzděláváme. 

 

 
4.3 ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT 

 
 Průřezová témata vycházející z RVP ZV jsou povinnou součástí základního vzdělávání. Ve 
vzdělávacím programu reprezentují průřezová témata okruhy aktuálních problémů dnešního světa. 
Pomáhají žákům orientovat se v současné společnosti, porozumět jí a začlenit se do ní. 

Pro průřezová témata nejsou ve školním vzdělávacím programu vytvořeny samostatné 
předměty. Jsou realizována formou integrace do jednotlivých vzdělávacích oblastí, případně formou 
projektů. Jednotlivé tematické okruhy průřezových témat jsou zapracovány do učebních osnov. 
Zařazení průřezových témat je obecně definováno v charakteristikách jednotlivých vyučovacích 
předmětů. Konkrétní obsahy tematických okruhů a příslušné části školních projektů jsou v tabulkovém 
zpracování učebních osnov přiřazeny k odpovídajícímu obsahu učiva. Některé součásti průřezových 
témat jsou uplatňovány v každodenním životě školy jako stanovené a uplatňované normy přístupů, 
chování a jednání. 
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Začleňování průřezových témat vymezených v etapě základního vzdělávání: 

 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
- tematické okruhy jsou integrovány napříč většinou vzdělávacích oblastí a jsou 

východisky pro naplňování jednotlivých kompetencí 

 VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 
- tematické okruhy jsou integrovány především v předmětech učebních oblastí Člověk a 

jeho svět a Člověk a společnost, principy demokratické výchovy jsou uplatňovány 
v práci se skupinami  

 VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 
- tematické okruhy jsou integrovány zejména v předmětech učebních oblastí Člověk a 

jeho svět, Člověk a příroda, Jazyk a jazyková komunikace, zčásti jsou zahrnuty  
i v oblasti Informační a komunikační technologie  

 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 
- tematické okruhy jsou integrovány do předmětů vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková 

komunikace 

 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 
- tematické okruhy jsou v největší míře integrovány do předmětů vzdělávacích oblastí 

Člověk a jeho svět, Člověk a příroda a Člověk a společnost, praktické činnosti spojené 
s přírodou a její ochranou jsou realizovány ve vzdělávacích oblastech Člověk a svět 
práce a Umění a kultura 

 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 
- tematické okruhy jsou integrovány zejména do vzdělávacích oblastí Jazyk a jazyková 

komunikace, Informační a komunikační technologie, Umění a kultura a Člověk a 
zdraví 

- průběžně je průřezové téma naplňováno tvorbou a vlastní prezentací žákovských 
prací a projektů  

 

 

Tabulkový přehled začleňování tematických okruhů průřezových témat 
 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

   1. stupeň 2. stupeň 

Název 

tematického 

okruhu MV  

1.  

ročník  

2.  

ročník  

3.  

ročník  

4.  

ročník  

5.  

ročník  

6.  

ročník  

7.  

ročník  

8.  

ročník  

9.  

ročník  

Kritické čtení a  
vnímání mediál. 

sdělení  
    ČJ 

 

 

 

OV 

 

 HV 

Interpretace  
vztahu mediálního 

sdělení a reality  
    ČJ   ČJ INF 

Stavba mediálních 

sdělení        ČJ   

Vnímání autora 

mediálních sdělení 
       ČJ  

Fungování a vliv 

médií ve 

společnosti  
    ČAS 

 

 
OV TV TV 

Tvorba mediálního 

sdělení     
 

 
VV   ČJ INF 

Práce 

v realizačním týmu 
      ČJ   
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Název 

tematického 

okruhu OSV  

1. stupeň  2. stupeň  

1.  

ročník  

2.  

ročník  

3.  

ročník  

4.  

ročník  

5.  

ročník  

6.  

ročník  

7.  

ročník  

8.  

ročník  

9.  

ročník  

Rozvoj 

schopností 

poznávání  

ČJ, M, 

HV 

ČJ, M, 

HV 
ČJ, HV       

Sebepoznání a 

sebepojetí    ČAS 
ČAS, 

PV 
ČAS   OV, VV  

Seberegulace a 

sebeorganizace    ČAS ČAS    OV, ČJ ČJ 

Psychohygiena  ČJ, HV ČJ, HV ČJ, HV ČJ   OV   

Kreativita    PV  ČJ, HV   INF INF 

Poznávání lidí    ČAS ČAS    OV  

Mezilidské 

vztahy    ČAS ČAS ČAS    ČJ 

Komunikace  ČJ ČJ ČJ ČJ ČJ ČJ 
ČJ, 

VKZ 
 AJ, INF 

Kooperace a 

kompetice     ČAS  ČJ INF INF  

Řešení problémů 

a rozhodovací 

schopnosti  
  ČAS 

ČAS, 

TV 
TV     

Hodnoty, 

postoje  
praktická etika  

     ČJ   PV 

  



16 

 

 

  

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA  

Název 

tematického 

okruhu EV  

1. stupeň 2. stupeň 

1.  

ročník  

2.  

ročník  

3.  

ročník  

4.  

ročník  

5.  

ročník  

6.  

 ročník  

7.  

ročník  

8.  

ročník  

9.  

ročník  

Ekosystémy     ČAS  
 

 
 P P 

Základní  
podmínky života  

  
M, PV, 

ČAS 
ČAS ČAS   FCH  

Lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí  

 

 
   ČAS Z, FCH FCH PV P, PV 

Vztah člověka k 

prostředí  
 

 

 

 
ČAS PV ČAS 

Z, VV, 

P, PV 
PV, P  PV 

 

 

 

 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA  

Název 

tematického 

okruhu VDO  

1. stupeň  2. stupeň 

1.  

ročník  

2.  

ročník  

3.  

ročník  

4.  

ročník  

5.  

ročník  

6.  

ročník  

7.  

ročník  

8.  

ročník  

9.  

ročník  

Občanská  
společnost a škola  

    ČAS OV, TV TV   

Občan, občanská  
společnost a stát  

   PV ČAS   VKZ OV 

Formy participace 
občanů v  

politickém životě  
        OV 

Principy  
demokracie jako  

formy vlády a 

způsobu 

rozhodování  

        
 

D, OV 
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VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH  

Název 

tematického 

okruhu EGS  

1. stupeň  2. stupeň  

1.  

ročník  

2.  

ročník  

3.  

ročník  

4.  

ročník  

5.  

ročník  

6.  

ročník  

7.  

ročník  

8.  

ročník  

9.  

 ročník  

Evropa a svět nás 

zajímá      ČAS   Z, INF 
 

 

Objevujeme  
Evropu a svět  

        

ČJ 

 

 

Jsme Evropané         OV  

   
  
  
  
  

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA  

Název 

tematického 

okruhu MuV  

1. stupeň 2. stupeň 

1. 

ročník 

2. 

ročník 

3. 

ročník 

4. 

ročník 

5. 

ročník 

6. 

ročník 

7. 

ročník 

8. 

ročník 

9. 

ročník 

Kulturní diference    ČJ ČJ ČAS     

Lidské vztahy    
ČJ, 

CAS 
ČJ 

 

 

 

 

 

OV 

 

ČJ 
 

Etnický původ      
ČAS 

 
 

 

 
  

Multikulturalita       
 

 

 

 
 VV 

Princip sociálního  
smíru a solidarity          OV 

  
Použité zkratky:  
AJ  Anglický jazyk  ČAS  Člověk a jeho svět  
ČJ   Český jazyk   HV  Hudební výchova  
M  Matematika   D  Dějepis  
INF  Informatika  PV  Pracovní výchova 
VKZ  Výchova ke zdraví  VV  Výtvarná výchova  
P  Přírodopis   Z   Zeměpis  
TV Tělesná výchova FCH Fyzika a základy chemie  
OV  Občanská výchova    
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5 UČEBNÍ PLÁN 
 

5.1 UČEBNÍ PLÁN – 1. STUPEŇ 

 
 

Vzdělávací 
oblast 

Předmět 
1. 

roč. 
2. 

roč. 
3. 

roč. 
4. 

roč. 
5. 

roč. 
Celkem 

Minimální  
časová 
dotace 

Disponibilní 
hodiny 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Český jazyk 7 6+1 6+1 7 7 35 33 2 

Cizí jazyk     3 3 3 9 9 0 

Matematika a její 
aplikace 

Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 24 20 4 

Informační a 
komunikační 
technologie  

Informatika       0+1 1 2 1 1 

Člověk a jeho 
svět 

Člověk a jeho 
svět 

2 2+1 2+1 3 3 14 12 2 

Umění a kultura 

Výtvarná 
výchova 

2 2 1 1 1 

12 12 

0 

Hudební 
výchova 

1 1 1 1 1 0 

Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 10 0 

Člověk a svět 
práce 

Pracovní 
výchova 

1+2 1+1 1+2 1+1 1+1 12 5 7 

Celkem   21 22 25 25 25 118 102 16 
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5.2 UČEBNÍ PLÁN – 2. STUPEŇ  

 

Vzdělávací 
oblast 

Předmět 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. Celkem 
Minimální 

časová 
dotace 

Disponibilní 
hodiny 

Jazyk a 
jazyková 
komunikace 

Český jazyk 4+1 4+1 4+1 3+2 20 15 5 

Anglický jazyk 3 3 3 3 12 12 0 

Další cizí jazyk   3 3 6 6 0 

 
Matematika 
a její 
aplikace 
 

Matematika 4+1 4+1 4 3+1 18 15 3 

Informační a 
komunikační 
technologie  

Informatika 0+1 0+1 0+1 1 4 1 3 

Člověk a 
společnost 

Občanská výchova 1 1 2 2 6 

11 

0 

Dějepis 1 1 1 2 5 0 

Člověk a 
příroda 

Přírodopis 2 2 2 2 8 

21 

0 

Zeměpis 2 2 2 2 8 0 

Fyzika a základy 
chemie 

1 1 2 1 5 0 

Umění a 
kultura 

Výtvarná výchova 2 2 1 1 6 

10 

0 

Hudební výchova 1 1 1 1 4 0 

Člověk a 
zdraví 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

10 

0 

Výchova ke zdraví 0+1 1 1  3 1 

Člověk a 
svět práce 

Pracovní výchova 1+2 1+2 1 0+2 9 3 6 

Celkem   30 30 31 31 122 104 18 
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6 UČEBNÍ OSNOVY 
 
 
6.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

 
Vzdělávací oblast zahrnuje vyučovací předměty Český jazyk, Anglický jazyk a Slovenský jazyk. 
 

 
6.1.1 Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK 

 
1. stupeň 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu 
 
Obsahové, organizační a časové vymezení 
 
Předmět Český jazyk je vytvořen ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a vzdělávacího 
oboru Český jazyk a literatura. Je rozdělen do tří složek, jejichž obsah se vzájemně prolíná. Jsou to 
Komunikační a slohová výchova, Jazyková výchova a Literární výchova. Komunikační a slohová 
výchova má na 1. stupni samostatnou část Psaní. 
Obsah učiva je přizpůsoben a redukován tak, aby žákům v co největší možné míře přiblížil mateřský 
jazyk. Učivo vede žáky k rozvíjení slovní zásoby, řečových schopností a komunikačních dovedností, 
k vnímání a chápání obsahů různých jazykových sdělení. Důležitým úkolem je naučit žáky správnou 
techniku čtení a psaní, zaměřit se na užívání mateřského jazyka v jeho mluvené i psané podobě.  
V rámci  ŠVP má Český jazyk na 1. stupni celkovou časovou dotaci 35 hodin, tj. 7 vyučovacích hodin v 
každém ročníku týdně. Předmět je navýšen o 2 disponibilní hodiny ve 2. a 3. ročníku, které jsou 
věnovány posilování a rozvíjení komunikačních schopností a dovedností žáků, jejich tvořivosti a 
fantazie. 
 
Uplatňované metody a formy práce 
Výuka probíhá formou vyučovací hodiny ve třídě. Učitel a žáci pracují např. 
s učebnicemi, knihami, časopisy, pracovními sešity, pracovními listy, obrazovým materiálem, 
s tabulí, tabulkami a dalšími pomůckami. 
Vyučování je zpestřeno např. zařazováním her, soutěžemi, názornými demonstracemi, prací ve 
skupinách, ve dvojicích, dramatizací, modelovými situacemi, besedami aj. 
 
Učitel využívá k naplňování jednotlivých klíčových kompetencí následující výchovné a vzdělávací 
strategie: 
 
 
Kompetence k učení 
Žák by měl: 

 seznámit se s vhodnými metodami a strategiemi učení a pomocnými technikami 

 učitel probírá učivo různými způsoby a metodami 

 při práci uplatňuje individuální přístup ke každému žákovi  

 pracovat s učebnicemi, učebními materiály a učebními pomůckami 
- učitel vede žáka přiměřenou formou k práci s učebnicí (s knihou), s učebními materiály, 

seznamuje žáka s učebními pomůckami, vede ho k jejich použití 

 poznávat vlastní pokroky a uvědomit si problémy, které mu brání v učení 

 učitel učí žáka opakováním činností odlišovat podstatné od nepodstatného 

 motivuje žáka k dalšímu učení kladným hodnocením 

 pro problémového žáka připravuje individuální vzdělávací plán, který průběžně 
doplňuje a modifikuje 

 
 
Kompetence komunikativní 
Žák by měl: 

 dle svých možností se vyjádřit srozumitelně v ústním projevu  
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 učitel klade otázky a vede žáka k odpovědím celými větami 

 připravuje vhodné podněty, vede žáka ke kladení a správnému formulování otázek 

 poskytuje žákovi dostatečný časový prostor k vyjádření, s ohledem na časové možnosti 
vyučovací hodiny 

 rozumět obsahu sdělení a přiměřeně na něj reagovat 

 učitel učí žáka naslouchat a porozumět obsahu sdělení kladením kontrolních otázek 

 dle svých možností využívat tištěné informace k rozvoji vlastních vědomostí, rozumět běžně 
užívaným textům, záznamům a obrazovým materiálům 

 učitel předkládá žákovi přiměřenou škálu učebních a doplňujících materiálů 
 
 

Kompetence sociální a personální 
Žák by měl: 

 respektovat pravidla práce v týmu, snažit se svými pracovními činnostmi kladně ovlivňovat 
kvalitu společné práce 

 učitel u vybraných činností vede žáka ke skupinové práci a vzájemné pomoci při učení, 
zadává vhodné a přiměřené úkoly, přiděluje role 

 
 
Zařazená průřezová témata: 
Osobnostní a sociální výchova 

- Rozvoj schopností poznávání: cvičení smyslového vnímání (pexeso, hádanky, Kimovy hry, 
…) 

- Psychohygiena: relaxační chvilky, poslech relaxačních pohádek 
- Komunikace: technika řeči, komunikační pravidla a formy společenského styku (modelové 

situace, didaktické hry) 
- Komunikace: vedení dialogu - modelové situace 
- Komunikace: pravidla a formy společenského styku (didaktické hry) 
- Kreativita: pohádky, vlastní příběhy (dramatizace) 

Mediální výchova 
- Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení: zpravodajství, reklama, zábava, informace 

(skupinová práce – práce s denním tiskem a časopisy, sledování TV vysílání – kritické 
zhodnocení) 

- Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality: hledání rozdílu mezi fiktivním a faktickým 
obsahem sdělení (skupinová práce s tiskem) 

Multikulturní výchova 
- Kulturní diference: respektování zvláštností různých etnik (četba pohádek jiných národů) 
- Lidské vztahy: vztahy mezi kulturami (četba pohádek jiných národů) 
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Vzdělávací oblast 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět 
ČESKÝ JAZYK 

Ročník  
1. 

 
Komunikační a slohová výchova 

 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 třídit předměty, modely, obrázky, jevy, 
slyšená slova podle určených znaků 
(barva, tvar, velikost, směr, poloha, 
počáteční a koncová hláska, slabika) 

 poznat a číst písmena 
A,E,I,O,U,Y,M,L,V,T,S,J  

 přiřadit písmena a slabiky k obrázkům a 
naopak 

 zvládat čtení otevřených slabik 

 přečíst slova a s pomocí jednoduché 
věty  

 s pomocí učitele sestavit jednoduchou 
větu 

 rozumět obsahu přečtené věty – 
s pomocí kontrolních otázek učitele 

 s pomocí rozčlenit slova na slabiky, 
slabiky na hlásky a naopak 

 číst přiměřený text s obrázky 
 

 
Čtení  

 diferenciační cvičení pro rozvoj 
zrakového a sluchového vnímání 

 čtení obrázků zleva doprava 
 

 vyvozování hlásek a písmen  
 

 
 

 technika čtení otevřených slabik 

 čtení dvouslabičných slov 
s otevřenými slabikami 

 čtení jednoduchých vět  

 tvoření jednoduchých vět 

 orientace ve větě  
 

 analyticko - syntetické činnosti  
 

 čtení textu s obrázkem 

 čtení psacího písma 
 

 
 
PT: OSV – Rozvoj 
schopností poznávání: 
cvičení smyslového vnímání 
(pexeso, hádanky, Kimovy 
hry, …) 
 
Pracovní výchova -
modelování, vytrhávání, 
vystřihování písmen 
 
Výtvarná výchova - 
malování písmen a obrázků 
k nim 
 
Hudební výchova - 
rytmizace jednoduchých slov 

 
 
modely, obrazový materiál, 
omalovánky, pexeso - abeceda 
 
 
 
 
práce s dětskou abecedou 
 
 
 
 
karty se slabikami, slovy 
 
 
práce s knihou a obrazovým 
materiálem 
 
 
obrázkové pohádky 
výukové počítačové programy 

 

 dle svých možností se soustředit na 
poslech krátkého a obsahově 
přiměřeného sdělení  

 

 
Naslouchání 

 koncentrační cvičení 
 

 

 
PT: OSV – Psychohygiena: 
relaxační chvilky, poslech 
relaxačních pohádek 
 

 
sledování televizních pořadů pro děti 

 
 

 
Mluvený projev 

 
PT: OSV – Komunikace: 
technika řeči, komunikační 

 
 
logopedické říkanky, říkadla, básně 
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 dle svých možností a s pomocí dbát na 
správnou výslovnost a pravidelné 
dýchání  

 s pomocí dodržovat v mluveném 
projevu základní komunikační pravidla  

 dle svých možností a s pomocí 
odpovídat na otázky jednoduchými 
větami 

 

 základy techniky mluveného 
projevu (správné dýchání, 
výslovnost) 

 rozvíjení fonetického sluchu 

 základní komunikační pravidla 
(oslovení a zdvořilé vystupování) 

 rozvíjení souvislého vyjadřování 
(opakovat krátké sdělení) 

 

pravidla a formy 
společenského styku 
(modelové situace, 
didaktické hry) 
 
Člověk a jeho svět -
komunikace v běžných 
životních situacích (lékař, 
nakupování, …) 
 

 
určování první (poslední) hlásky ve 
slovech 
 
 

 
 

 dle svých možností a s pomocí ovládat 
základní pravidla společenského 
chování a vystupování  

 

 
Formy společenského styku  

 ústně -  pozdrav, poděkování, 
prosba 

 
Člověk a jeho svět - 
mezilidské vztahy, vztahy 
v rodině, základy 
společenského chování 
 

 

 
 

 dle svých možností a s pomocí dbát na 
správné hygienické návyky spojené se 
psaním (držení těla, vzdálenost, úchop) 

 dbát na správné zacházení s psacím 
náčiním 

 dle svých možností dbát na úpravu a 
čitelnost psaného projevu 

 

 psát malá písmena a,i,e,o,u,y,m,l,v,t,s,j  

 psát velká písmena  A,O,M,V  

 spojovat písmena slabiky 

 zvládat opis a přepis písmen a slabik 

 zvládat opis dvouslabičných slov 

 dle svých schopností zvládat psaní 
písmen podle nápovědy 

 

 
Písemný projev 

 cvičení psychomotorických 
schopností, jemné motoriky 
a pohybové koordinace 

 vytváření a upevňování 
základních hygienických návyků 
při psaní 

 nácvik techniky psaní 

 uvolňovací cvičení, prvky psacích 
písmen 

 

 opis a přepis písmen a slabik 
 

 opis slov 

 nácvik psaní písmen podle 
nápovědy (diktát) 

 

 
 
Tělesná výchova - cvičení 
hrubé a jemné motoriky, 
koordinační cvičení, správné 
držení těla 

 
 
 
 
 
 
 
nácvik psaní písmen v různých 
polohách (stoj, klek, …) 
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Jazyková výchova 
 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 znát písmena A,I,E,O,U,Y,M,L,V,T,S,J 
malé a velké abecedy 

 

 
Abeceda 

 velká a malá písmena  

 
 

 

 
 

 sluchem rozlišit délku samohlásek 
 

 
Hláskosloví 

 délka samohlásek 
 

  
 
bzučák 
 

 
 

 s názorem a pomocí rozčlenit slova na 
slabiky, slabiky na hlásky 

 s pomocí tvořit slabiky 
 

 
Nauka o slově 

 členění slov, slabik 
 

 tvoření slabik 
 

  
 
karty se slabikami, slovy, písmeny 

 
 

 poznat a rozlišit slyšené hlásky 
 
 

 
Zvuková stránka jazyka 

 sluchové rozlišení hlásek 
 

  

 
 

Literární výchova 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 dle svých schopností si zapamatovat 
krátké říkanky a s pomocí je přednést 

 

 
Přednes  

 lidová slovesnost: hádanky, říkadla, 
dětské básně 

 poezie pro děti a mládež 

 
Člověk a jeho svět - básně 
k ročním obdobím, 
měsícům 
 
 

 
ukázky správného přednesu 
 
 
dětská poezie 
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 dle svých schopností se koncentrovat 
na poslech pohádek a krátkých příběhů 

 

 
Poslech 

 pohádky a příběhy známých autorů  
 

 
Výtvarná výchova - 
ilustrace k pohádkám 

 
literatura pro děti a mládež 
dětské časopisy 
audio - video 

 
 

 s pomocí odpovídat na kontrolní otázky 
k textu  

 

 
Porozumění textu 

 čtení obsahově přiměřených 
krátkých textů 

 

  

 
 

 s pomocí dramatizovat jednoduchý 
příběh dle návodu učitele 

 

 
Reprodukce a dramatizace 

 dramatizace příběhu, pohádky 
     (O veliké řepě, O budce) 
 

 
 

 
 

 
 

 s pomocí rozlišovat základní literární 
pojmy 

 
Základní literární pojmy 

 literární druhy a žánry (rozpočitadlo, 
říkanka, báseň, pohádka, kniha, 
básník, čtenář; divadlo, film, herec, 
spisovatel – V. Čtvrtek, O. Sekora,  
J. Lada) 

   
exkurze do místní knihovny 
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Vzdělávací oblast 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět 
ČESKÝ JAZYK 

Ročník  
2. 

 
Komunikační a slohová výchova 

 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 třídit předměty, modely, obrázky, jevy, 
slyšená slova podle určených znaků 
(barva, tvar, velikost, směr, poloha, 
počáteční a koncová hláska) 

 poznat a číst hlásky a písmena malé i 
velké abecedy s výjimkou X,Q,W 

 přiřadit písmena a slabiky k obrázkům a 
naopak 

 zvládat čtení otevřených i zavřených 
slabik 

 přečíst slova a jednoduché věty 

 s pomocí učitele sestavit jednoduchou 
větu 

 rozumět obsahu přečteného 
jednoduchého textu - za pomoci 
kontrolních otázek učitele 

 s pomocí rozčlenit slova na slabiky, 
slabiky na hlásky a naopak 

 číst přiměřený text s obrázky 
 

 
Čtení  

 diferenciační cvičení pro rozvoj 
zrakového a sluchového 
vnímání 

 

 vyvozování hlásek a písmen  

 technika čtení otevřených i 
zavřených slabik 

 čtení slov jednoslabičných, 
dvouslabičných i víceslabičných 
s otevřenými i zavřenými 
slabikami 

 čtení předložky se slovem 

 čtení jednoduchých vět a 
krátkého textu   

 tvoření jednoduchých vět 

 orientace ve větě a textu 

 analyticko - syntetické činnosti 

 čtení textu s obrázkem 
 

 
 
PT: OSV – Rozvoj 
schopností poznávání: 
cvičení smyslového vnímání 
(pexeso, hádanky, Kimovy hry, 
…) 
 
Pracovní výchova -
modelování, vytrhávání, 
vystřihování písmen 
 
Výtvarná výchova - malování 
písmen a obrázků k nim 
 
Hudební výchova - rytmizace 
jednoduchých slov 

 
 
modely, obrazový materiál, 
omalovánky, pexeso - abeceda 
 
 
 
 
práce s dětskou abecedou 
 
 
 
 
karty se slabikami, slovy 
 
 
práce s knihou a obrazovým 
materiálem 
 
výukové počítačové programy 

 

 být schopen se soustředit na poslech 
krátkého a obsahově přiměřeného 
sdělení  

 

 
Naslouchání 

 koncentrační cvičení 
 

 

 
PT: OSV – Psychohygiena: 
relaxační chvilky, poslech 
relaxačních pohádek 
 

 
sledování televizních pořadů pro děti 

 
 

 
Mluvený projev 
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 dle svých možností dbát na správnou 
výslovnost a pravidelné dýchání  
 

 

 s pomocí dodržovat v mluveném 
projevu základní komunikační pravidla  

 s pomocí vyprávět krátký příběh podle 
obrázků 

 s pomocí odpovídat na otázky 
jednoduchými větami 

 

 základy techniky mluveného 
projevu (správné dýchání, 
tvoření hlasu, výslovnost) 

 rozvíjení fonetického sluchu 

 základní komunikační pravidla 
(oslovení a zdvořilé 
vystupování) 

 vypravování podle obrázků 
a návodných otázek 

 rozvíjení souvislého vyjadřování 
(opakovat krátké sdělení) 

 

PT: OSV – Komunikace: 
technika řeči, komunikační 
pravidla a formy 
společenského styku 
(modelové situace, didaktické 
hry) 
 
Člověk a jeho svět -
komunikace v běžných 
životních situacích (lékař, 
nakupování, …) 

 
 
 
 
logopedické říkanky, říkadla, básně 
 
určování první (poslední) hlásky 
a slabiky ve slovech 
 
obrázkové pohádky 
 

 
 

 s pomocí ovládat základní pravidla 
společenského chování a vystupování 
(dle svých schopností) 

 

 
Formy společenského styku  

 ústně - pozdrav, poděkování, 
prosba, omluva, blahopřání 

 
Člověk a jeho svět - 
mezilidské vztahy, vztahy 
v rodině, základy 
společenského chování 
 

 

 
 

 dle svých možností zvládat hygienické 
návyky spojené se psaním (držení těla, 
vzdálenost, úchop) 

 dbát na správné zacházení s psacím 
náčiním 

 dle svých možností dbát na úpravu a 
čitelnost psaného projevu 

 psát malá i velká písmena, být schopen 
dle svých možností dodržet správné 
tvary písmen 

 dle svých možností zvládat spojování 
písmen ve slabiky a slova a dodržet 
správné pořadí písmen a úplnost slov 

 zvládat opis jednoduchých krátkých vět 

 dle svých schopností zvládat psaní 
slabik podle nápovědy 

 

 
Písemný projev 

 cvičení psychomotorických 
schopností, jemné motoriky 
a pohybové koordinace 

 upevňování základních 
hygienických návyků při psaní 

 upevňování techniky psaní 

 uvolňovací cvičení, prvky 
psacích písmen 

 opis a přepis malých písmen 
(s výjimkou x,q,w) 

 opis a přepis velkých písmen 
(těch, která se neliší od malých 
tvarem)   

 opis a přepis slabik a slov  

 opis krátkých vět 

 nácvik psaní slabik podle 
nápovědy (diktát) 

 

 
 
Tělesná výchova - cvičení 
hrubé a jemné motoriky, 
koordinační cvičení, správné 
držení těla 

 
 
 
 
 
 
 
nácvik psaní písmen v různých 
polohách (stoj, klek, …) 
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Jazyková výchova 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 znát písmena malé a velké abecedy 
s výjimkou X,Q,W 
 

 
Abeceda 

 velká a malá písmena s výjimkou X, 
Q, W 

 
 

 

 
 

 sluchem rozlišit délku samohlásek 
 

 
Hláskosloví 

 délka samohlásek 
 

  
 
bzučák 
 

 
 

 s názorem rozčlenit věty na slova, slova 
na slabiky, slabiky na hlásky 

 tvořit slabiky 
 

 
Nauka o slově 

 členění vět, slov, slabik 
 

 tvoření slabik 
 

  
 
karty se slabikami, slovy, písmeny 

 

 poznat a rozlišit slyšené hlásky 
 

 
Zvuková stránka jazyka 

 sluchové rozlišení hlásek 
 

  

 
 

Literární výchova 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 dle svých schopností si zapamatovat 
říkanky a krátké básně a s pomocí je 
přednést 

 

 
Přednes  

 lidová slovesnost: hádanky, říkadla, 
dětské básně 

 poezie pro děti a mládež 

 
Člověk a jeho svět - básně 
k ročním obdobím, 
měsícům 
 
 

 
ukázky správného přednesu 
 
 
dětská poezie 

  
Poslech 

  
literatura pro děti a mládež 
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 dle svých schopností se koncentrovat 
na poslech pohádek a krátkých příběhů 

 

 pohádky a příběhy známých autorů  
 

Výtvarná výchova - 
ilustrace k pohádkám 

dětské časopisy 
audio - video 

 

 dle svých schopností zvládat čtení a 
poslech jednoduchých krátkých textů 
s porozuměním 

 s pomocí odpovídat na kontrolní otázky 
k textu 

 

 
Porozumění textu 

 čtení obsahově přiměřených 
krátkých textů 

 rozlišení místa děje 
 

  

 

 s pomocí stručně reprodukovat 
jednoduchý krátký text dle otázek a 
ilustrací 

 s pomocí dramatizovat jednoduchý 
příběh dle návodu učitele 

 

 
Reprodukce a dramatizace 

 reprodukce krátkého textu 

 dramatizace příběhu, pohádky 
(Zajíček a koza) 

 

 
 

 
 

 
 

 s pomocí rozlišovat základní literární 
pojmy 

 
Základní literární pojmy 

 literární druhy a žánry (rozpočitadlo, 
říkanka, báseň, pohádka, kniha, 
básník, čtenář; divadlo, film, herec, 
spisovatel - V. Čtvrtek, O. Sekora, 
J. Lada) 

   
exkurze do místní knihovny 
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Vzdělávací oblast 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět 
ČESKÝ JAZYK 

Ročník  
3. 

 
Komunikační a slohová výchova 

Očekávané výstupy – 1. období  
žák  
ČJL-3-1-01  plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti  
ČJL-3-1-02  porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti  
ČJL-3-1-03  respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru  
ČJL-3-1-04  pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost  
ČJL-3-1-05  v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči  
ČJL-3-1-06  volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích  
ČJL-3-1-07  na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev  
ČJL-3-1-08  zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním  
ČJL-3-1-09  píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev  
ČJL-3-1-10  píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení  
ČJL-3-1-11  seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
ČJL-3-1-01p  čte s porozuměním jednoduché texty  
ČJL-3-1-02p  rozumí pokynům přiměřené složitosti  
ČJL-3-1-04p, ČJL-3-1-05p, ČJL-3-1-06p dbá na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné dýchání  
ČJL-3-1-08  zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním  
ČJL-3-1-09p  píše písmena a číslice – dodržuje správný poměr výšky písmen ve slově, velikost, sklon a správné tvary písmen  
ČJL-3-1-09p  spojuje písmena a slabiky  
ČJL-3-1-09p  převádí slova z mluvené do psané podoby  
ČJL-3-1-09p  dodržuje správné pořadí písmen ve slově a jejich úplnost  
ČJL-3-1-10p  opisuje a přepisuje krátké věty  
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 třídit předměty, modely, obrázky, jevy, 
slyšená slova podle určených znaků 
(barva, tvar, velikost, směr, poloha, 
počáteční a koncová hláska, slabika) 

 
Čtení  

 diferenciační cvičení pro rozvoj 
zrakového a sluchového vnímání 

 upevňování čtenářských 
dovedností 

 
 
PT: OSV – Rozvoj 
schopností poznávání: 
cvičení smyslového vnímání 

 
 
modely, obrazový materiál, 
omalovánky,pexeso - abeceda 
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 poznat a číst písmena malé i velké 
abecedy (včetně X, Q, W) 

 
 

 zvládat čtení otevřených i zavřených 
slabik 

 
 

 přečíst slova, věty a jednoduché texty 
 
 

 rozumět obsahu čteného textu - s 
pomocí kontrolních otázek učitele 

 
 

 s pomocí učitele sestavit jednoduchou 
větu 

 orientovat se v krátkém a 
přiměřeném textu 

 

 s názorem rozčlenit věty na slova, slova 
na slabiky, slabiky na hlásky 

 

 slova s písmeny X, Q, W 

 otevřené i zavřené slabiky 

 slova jednoslabičná, dvouslabičná 
i víceslabičná s otevřenými i 
zavřenými slabikami 

 slova se souhláskovou skupinou 
na začátku, uvnitř i na konci 

 čtení předložky se slovem 

 slova se skupinami dy, ty, ny  
                                    di, ti, ni 

 slova se skupinami dě, tě, ně  a 
písmeny ď, ť, ň 

 slova se skupinami bě, pě, vě, mě 

 slova se slabikotvorným r,l 

 slova se shluky souhlásek 

 slova se dvěma stejnými písmeny 
vedle sebe (např, ranní) 

 slova se skupinami ie, ia, ii 

 čtení jednoduchých vět a krátkého 
textu  

 tvoření jednoduchých vět 

 orientace ve větě a textu 

 analyticko - syntetické činnosti  

 čtení psacího písma 

 tiché čtení - nácvik 
 

(pexeso, hádanky, Kimovy 
hry, …) 
 
Pracovní výchova -
modelování, vytrhávání, 
vystřihování písmen 
 
Výtvarná výchova - 
malování písmen a obrázků 
k nim 
 
Hudební výchova - 
rytmizace jednoduchých slov 

 
 
práce s dětskou abecedou 
 
 
 
 
karty se slabikami, slovy 
 
 
práce s knihou a obrazovým 
materiálem 
 
 
 
 
výukové počítačové programy 

 
 

 soustředit se na poslech krátkého a 
obsahově přiměřeného sdělení  

 rozumět pokynům přiměřené složitosti 
 

 
Naslouchání 

 koncentrační cvičení 

 praktické a věcné naslouchání 
 

 

 
PT: OSV – Psychohygiena: 
relaxační chvilky, poslech 
relaxačních pohádek 
 

 
sledování televizních pořadů pro děti 

 
 

 dle svých možností dbát na správnou 
výslovnost, pravidelné dýchání a tempo 
řeči 

 
Mluvený projev 

 základy techniky mluveného 
projevu (správné dýchání, tvoření 

 
 
PT: OSV – Komunikace: 
technika řeči, komunikační 
pravidla a formy 
společenského styku 
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 dodržovat v mluveném projevu základní 
komunikační pravidla  

 vyprávět krátký příběh podle obrázků 
a návodných otázek 

 odpovídat na otázky jednoduchými 
větami 

 opakovat krátké sdělení 
 

hlasu, výslovnost, slovní přízvuk, 
intonace, rytmizace),  

 rozvíjení fonetického sluchu 

 základní komunikační pravidla 
(oslovení a zdvořilé vystupování) 

 vypravování podle obrázků 
a návodných otázek 

 rozvíjení souvislého vyjadřování  

 

(modelové situace, 
didaktické hry) 
 
 
Člověk a jeho svět -
komunikace v běžných 
životních situacích (lékař, 
nakupování, …) 

logopedické říkanky, říkadla, básně 
 
určování první (poslední) hlásky 
a slabiky ve slovech 
 
obrázkové pohádky 
 

 
 

 ovládat základní pravidla 
společenského chování a vystupování 
(dle svých schopností) 

 

 
Formy společenského styku  

 ústně - pozdrav, poděkování, 
prosba, omluva, blahopřání 

 
Člověk a jeho svět - 
mezilidské vztahy, vztahy 
v rodině, základy 
společenského chování 
 

 

 
 

 mít osvojeny základní hygienické 
návyky spojené se psaním (držení těla, 
vzdálenost) 

 dbát na správné zacházení s psacím 
náčiním 

 dbát na úpravu a čitelnost psaného 
projevu 

 psát malá i velká písmena a číslice, být 
schopen dle svých možností dodržet 
správné tvary písmen 

 zvládat plynulé spojování písmen ve 
slabiky a slova a dodržet správné 
pořadí písmen a úplnost slov 

 zvládat opis a přepis jednoduchých 
krátkých vět 

 dle svých schopností zvládat psaní slov 
podle nápovědy 

 dle svých schopností se podepsat  
 

 
Písemný projev 

 cvičení psychomotorických 
schopností, jemné motoriky 
a pohybové koordinace 

 upevňování základních 
hygienických návyků při psaní 

 technika psaní 

 uvolňovací cvičení 

 opis a přepis písmen (malých 
i velkých) 
 
 

 opis a přepis slabik, slov, vět, 
číslic a jednoduchého textu 

 nácvik psaní slov podle nápovědy 
(diktát) 

 

 nácvik psaní podpisu 
 

 
 
Tělesná výchova - cvičení 
hrubé a jemné motoriky, 
koordinační cvičení, správné 
držení těla 

 
 
 
 
 
 
 
nácvik psaní písmen v různých 
polohách (stoj, klek, …) 
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Jazyková výchova 
 
Očekávané výstupy – 1. období  
žák  
ČJL-3-2-01  rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky  
ČJL-3-2-02  porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova 
příbuzná  
ČJL-3-2-03  porovnává a třídí slova podle zobecněného významu – děj, věc, okolnost, vlastnost  
ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru  
ČJL-3-2-05  užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves  
ČJL-3-2-06  spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy  
ČJL-3-2-07  rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky  
ČJL-3-2-08  odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, 

bě, pě, vě, mě – mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních 
pojmenování  

 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
ČJL-3-2-01p  rozlišuje všechna písmena malé a velké abecedy  
ČJL-3-2-01p  rozeznává samohlásky (odlišuje jejich délku) a souhlásky  
ČJL-3-2-01p  tvoří slabiky  
ČJL-3-2-01p  rozlišuje věty, slova, slabiky, hlásky  
ČJL-3-2-08p  píše velká písmena na začátku věty a ve vlastních jménech  
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 znát všechna písmena malé a velké 
abecedy  
 

 
Abeceda 

 velká a malá písmena  

 
 

 

 
 

 rozeznat samohlásky a souhlásky 

 rozlišovat délku samohlásek 

 sluchem rozlišit a správně vyslovovat 
měkké a tvrdé slabiky 

 

 
Hláskosloví 

 samohlásky a souhlásky 

 délka samohlásek 

 výslovnost slov s tvrdými a 
měkkými slabikami (di-dy, dí-dý, 
ti-ty, tí-tý, ni-ny, ní-ný) 

  
 
bzučák 
kostky s tvrdými a měkkými slabikami 
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 s názorem rozčlenit věty na slova, slova 
na slabiky, slabiky na hlásky 

 tvořit slabiky 
 

 
Nauka o slově 

 členění vět, slov, slabik 
 

 tvoření slabik 
 

  

 
 

 psát velká písmena na začátku vět a ve 
vlastních jménech při opisu a přepisu 
 

 
Věta 

 psaní vět a vlastních jmen 

  

 

 rozlišit slyšené hlásky 
 

 
Zvuková stránka jazyka 

 sluchové rozlišení hlásek 
 

  

 

 
 

Literární výchova 
 
Očekávané výstupy – 1. období  
žák  
ČJL-3-3-01  čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku  
ČJL-3-3-02  vyjadřuje své pocity z přečteného textu  
ČJL-3-3-03  rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění  
ČJL-3-3-04  pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
ČJL-3-3-01p  pamatuje si a reprodukuje jednoduché říkanky a dětské básně  
ČJL-3-3-02p  reprodukuje krátký text podle otázek a ilustrací  
- při poslechu pohádek a krátkých příběhů udržuje pozornost  

 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 
Přednes  

 
Člověk a jeho svět - básně 
k ročním obdobím, měsícům 

 
ukázky správného přednesu 
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 dle svých schopností si zapamatovat 
jednoduché básničky a říkanky a umět 
je přednést 

 

 lidová slovesnost: hádanky, 
říkadla, dětské básně 

 poezie pro děti a mládež 

 
 

 
dětská poezie 

 

 koncentrovat se na poslech pohádek a 
krátkých příběhů 

 

 
Poslech 

 pohádky a příběhy známých 
autorů  

 

 
Výtvarná výchova - ilustrace 
k pohádkám 

 
literatura pro děti a mládež 
dětské časopisy 
audio - video 

 
 

 zvládat čtení krátkých textů 
s porozuměním 

 odpovídat na kontrolní otázky k textu 
 

 
Porozumění textu 

 čtení obsahově přiměřených 
krátkých textů 

 

 
PT: MuV – Kulturní 
diference: respektování 
zvláštností různých etnik 
(četba pohádek jiných národů) 
PT: MuV – Lidské vztahy: 
vztahy mezi kulturami (četba 
pohádek jiných národů) 
 

 

 
 

 stručně vyprávět krátký text dle otázek 
a ilustrací 

 dramatizovat jednoduchý příběh dle 
návodu učitele 

 

 
Reprodukce a dramatizace 

 reprodukce krátkého textu 
 

 dramatizace příběhu, pohádky 
 

 
 

 
 

 
 

 rozlišovat základní literární pojmy 
 

 
Základní literární pojmy 

 literární druhy a žánry 
(rozpočitadlo, říkanka, báseň, 
pohádka, kniha, básník, čtenář; 
divadlo, film, herec, spisovatel - 
V. Čtvrtek, O. Sekora J. Lada) 

   
 
exkurze do místní knihovny 
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Vzdělávací oblast 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět 
ČESKÝ JAZYK 

Ročník  
4. 

 
 

Komunikační a slohová výchova 
 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 ovládat učivo 1. - 3. ročníku    
 

 
Opakování, procvičování 
 
 

  
kartičky s psací a tiskací abecedou 
pexesa 
 

 
 
 

 číst všechna velká i malá písmena 
abecedy  

 

 s pomocí zvládat tiché čtení, orientovat 
se v přiměřeném textu podle kontrolních 
otázek 

 

 
Čtení 

 rozvíjení sluchového a 
zrakového vnímání 

 čtení krátkých příběhů, básní a 
říkanek 

 reprodukce textu 

 nácvik tichého čtení 
 

 
 
 
PT: OSV – 
Psychohygiena: relaxační 
chvilky (průběžně) 
 

 
 
 
říkadla, básničky 
 
dětská literatura 
 
 
 

 

 umět soustředěně naslouchat 
s porozuměním obsahu 

 

 
Naslouchání 

 koncentrační cvičení 

 poslech pohádek, písní,… 
 

 
 
 
 
 
 
PT: OSV – Komunikace: 
vedení dialogu - modelové 
situace 
 
Pracovní výchova – 
nakupování, domlouvání 
se, pracovní postupy 

 
 
didaktické hry 

 
 

 mít odpovídající slovní zásobu 
k souvislému vyjadřování 

 v mluveném projevu volit správnou 
intonaci a tempo řeči 

 
Mluvený projev 

 rozvoj slovní zásoby 

 technika mluveného projevu 

 vypravování  

 popis předmětů, činností 
(povolání) 
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 vyprávět vlastní zážitky, jednoduchý 
příběh podle ilustrací 

 popsat předmět, jednoduchou činnost 

 tvořit jednoduché věty na daná slova 

 zahájit a ukončit krátký dialog 

 s pomocí učitele sestavit jednoduché 
otázky k tématu a odpovídat na ně 

 

 doplňování jednoduchých vět 
vhodnými slovy 

 komunikační pravidla (oslovení, 
dialog, střídání rolí mluvčího 
a posluchače, zdvořilé 
vystupování) 

 tvorba otázek a odpovědí 
 

 
Člověk a jeho svět – 
komunikace v rodině, ve 
třídě 

 
obrázky, kartičky 
 

 
 

 ovládat formy společenského styku a 
vystupování 

 

 
Formy společenského styku 

 pozdrav, oslovení, poděkování, 
prosba, omluva, vzkaz, 

 blahopřání, adresa  
 

  

 
 

 psát všechna písmena malé i velké 
abecedy  

 zvládat správnou techniku psaní 
písmen a číslic 

 dbát na čitelnost a úpravu písemného 
projevu 

 dodržet správné pořadí písmen a 
úplnost slov 

 ovládat opis a přepis krátkého textu  

 převádět slova z mluvené do psané 
podoby  

 psát hůlkové písmo podle názoru 

 ovládat podpis 
 

 
Písemný projev 

 rozvíjení psychomotorických 
schopností, jemné motoriky a 
pohybové koordinace 

 všechna malá i velká písmena 

 úprava (nadpis, okraje) 

 plynulé psaní slov, vratné tahy, 
zmenšování velikosti písma, 
mezery mezi slovy 

 opis a přepis jednoduchého 
textu 

 psaní slov podle nápovědy 
 

 hůlkové písmo 

 vlastní jméno a příjmení 
 

 
 
 
 
 
 
Výtvarná výchova – 
malování  
písmen – vlastní jméno 

 
 
 
 
 
ukázkové texty 
diktáty 
 
 
tabule písma 
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Jazyková výchova 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl:     

 ovládat všechna písmena malé i velké 
abecedy  

 

 
Abeceda 

 velká a malá písmena 

 nácvik abecedy 
 

 
Pracovní výchova – 
modelování písmen, skládání 
z barevných dřívek 
 

 
 
obrázková abeceda 
omalovánky 
 

 
 

 určovat samohlásky a souhlásky 

 určit délku samohlásek  

 rozlišit měkké, tvrdé a obojetné 
souhlásky 

 ovládat pravopis měkkých a tvrdých 
slabik 

 
Hláskosloví a pravopis 

 samohlásky a souhlásky 

 samohlásky dlouhé, krátké  

 souhlásky tvrdé, měkké, 
obojetné 

 výslovnost a psaní slov 
s měkkými a tvrdými slabikami   

 

  
karty s dlouhými a krátkými 
samohláskami 
pracovní listy – doplňovačky 
karty s měkkými a tvrdými slabikami 
karty s obrázky a slovy 
diktáty  
 

 
 

 rozumět výrazům věta, slovo, slabika, 
hláska, písmeno 

 určit slova stejného a opačného 
významu 

 určit slova nadřazená, podřazená 

 doplnit chybějící slabiky ve slovech 
a určit jejich počet 

 

 
Nauka o slově 

 význam slov 
 

 slova stejného a opačného 
významu 

 slova nadřazená, podřazená 

 členění slov na slabiky  

 počet slabik ve slovech 
 

  
 
 
 
 
 
slabiky s obrázky 
 

 

 poznat a určit druhy vět podle postoje 
mluvčího 

 dodržovat pořádek slov ve větě 

 tvořit různé druhy vět 

 
Věta 

 druhy vět -  oznamovací, tázací 
a rozkazovací  

 tvorba a psaní vět  

  
 
karty s interpunkčními znaménky 
doplňovačky 
skládačky – slova 

 

 využívat v mluveném projevu správnou 
intonaci a tempo řeči  

 
Zvuková stránka jazyka 

 modulace souvislé krátké řeči 
 

  
 
poslech audio, video 
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Literární výchova 

 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 zapamatovat si krátké říkanky 
a básničky 

 výrazně a s intonací je přednášet 

 
Přednes  

 lidová slovesnost: hádanky, 
říkadla, dětské básně 

 poezie pro děti a mládež 
 

 
Člověk a jeho svět – básně 
k ročním obdobím a obyčejům  
 

 
ukázky lidové slovesnosti 
poezie pro děti a mládež 
 
 

 
 

 koncentrovat se na poslech pohádek a 
krátkých příběhů 

 

 
Poslech předčítaného textu 

 pohádky a příběhy známých 
autorů  

 

 
Výtvarná výchova – ilustrace 
ke čtenému textu 
 

 
využití Tv, audio, video pořadů 
literatura pro mládež i dospělé 
časopisy 
 

 
 

 číst krátké texty s porozuměním 

 s pomocí určit hlavní postavu a stručně 
ji charakterizovat 

 s pomocí ovládat tiché čtení 
jednoduchého krátkého textu 

 

 
Porozumění textu 

 rozlišení místa a času děje, 
prostředí (pohádkové nebo 
skutečné) 

 určování hlavní postavy a jejích 
hlavních rysů 

 tiché čtení s porozuměním 
 

 
PT: MuV – Kulturní 
diference: respektování 
zvláštností různých etnik 
(četba pohádek jiných národů) 
PT: MuV – Lidské vztahy: 
vztahy mezi kulturami (četba 
pohádek jiných národů) 
 

 
 
dramatizace, skupinová práce 
práce ve dvojicích 
 
 

 

 stručně reprodukovat krátký příběh dle 
otázek a ilustrací 

 s pomocí dramatizovat jednoduchý 
příběh 

 

 
Reprodukce a dramatizace 

 volné opakování příběhu dle 
dané osnovy  

 vyjádření se pohybem 

 dramatizace příběhu, pohádky 
 

 
Pracovní výchova – výroba 
jednoduché loutky pro 
dramatizaci 
Tělesná výchova – rytmika, 
tanec 

 
obrázková literatura 
leporela 
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 rozpoznat základní literární pojmy 

 rozlišit reálné prostředí od pohádkového 

 rozlišit prózu a verš 
 

 
Základní literární pojmy 

 literární druhy a žánry 
(rozpočitadlo, říkanka, báseň, 
pohádka; kniha, ilustrace, 
spisovatel - J. Lada, K. Čapek, 
básník - J. Žáček,  
čtenář; divadlo, film, herec.) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
využití PC programů 
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Vzdělávací oblast 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět 
ČESKÝ JAZYK 

Ročník  
5. 

 
 

Komunikační a slohová výchova 
 
Očekávané výstupy – 2. období: 
žák 
ČJL-5-1-01  čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas  
ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává  
ČJL-5-1-03  posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení  
ČJL-5-1-04  reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta  
ČJL-5-1-05  vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku 
ČJL-5-1-06  rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě  
ČJL-5-1-07  volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru  
ČJL-5-1-08  rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace  
ČJL-5-1-09 píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry  
ČJL-5-1-10  sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
ČJL-5-1-05p, ČJL-5-1-10p vypráví vlastní zážitky, jednoduchý příběh podle přečtené předlohy nebo ilustrací a domluví se v běžných situacích  
ČJL-5-1-05p  má odpovídající slovní zásobu k souvislému vyjadřování  
ČJL-5-1-07p  v mluveném projevu volí správnou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo řeči  
ČJL-5-1-09p  popíše jednoduché předměty, činnosti a děje  
ČJL-5-1-09p  opisuje a přepisuje jednoduché texty  
ČJL-5-1-09p  píše správně a přehledně jednoduchá sdělení  
ČJL-5-1-09p  píše čitelně a úpravně, dodržuje mezery mezi slovy  
ČJL-5-1-09p  ovládá hůlkové písmo  

- tvoří otázky a odpovídá na ně   
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 tvořit věty na daná slova, doplňovat 
věty vhodným slovy a věty obměňovat 
podle významu slov 

 
Čtení 

 tvoření vět na daná slova  

 doplňování vět 

 obměna vět 

 
PT: MV – Kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení: zpravodajství, 
reklama, zábava, informace 

 
textový materiál – krátké básničky 
 
tvorba textů na dané téma 
 



42 

 

 tvořit otázky a odpovídat na ně celými 
větami 

 zvládat tiché čtení a orientovat se ve 
čteném textu pomocí kontrolních 
otázek     

 vyprávět jednoduchý příběh podle 
přečtené předlohy 

 

 tvoření otázek 

 odpovědi na otázky celými 
větami 

 tiché čtení 

 orientace ve čteném textu 

 reprodukce textu 
 

(skupinová práce – práce 
s denním tiskem a časopisy, 
sledování TV vysílání – 
kritické zhodnocení) 
 

 
 
 
 
didaktické hry 
 

 

 soustředěně naslouchat mluvčímu 
s porozuměním obsahu 

 
Naslouchání 

 koncentrační cvičení 

Výtvarná výchova – 
písmenkové koláže, 
domalovávání písmen  

 
relaxační chvilky 
audio, video, televizní vysílání 

 

 mít odpovídající slovní zásobu 
v souvislém vyjadřování 

 v mluveném projevu volit správnou 
intonaci, přízvuk, pauzy a tempo řeči 

 tvořit otázky a odpovídat na ně 

 vyprávět vlastní zážitky, jednoduchý 
příběh podle přečtené předlohy nebo 
ilustrací a domluvit se v běžných 
situacích 

 popisovat jednoduché předměty, 
činnosti a děje   

 podle svých schopností dodržovat 
v mluveném projevu základní 
komunikační pravidla a využívat 
mimojazykových prostředků řeči 

 

 
Mluvený projev 

 rozvoj slovní zásoby 

 tvoření otázek 

 komunikační žánry: pozdrav, 
oslovení, omluva, prosba, 
vzkaz 

 vypravování podle obrázků, 
vlastních zážitků 

 vypravování podle jednoduché 
osnovy 

 popis 

 komunikační pravidla 
(oslovení, zahájení a ukončení 
dialogu, střídání rolí mluvčího 
a posluchače, zdvořilé 
vystupování) 

 mimojazykové prostředky řeči 
 

 
 
Pracovní výchova – popis 
pracovního postupu celými 
větami  
 
Člověk a jeho svět – 
komunikace v běžných 
životních situacích 
 
PT: OSV – Kreativita: 
pohádky, vlastní příběhy 
(dramatizace) 
 

 
 
knihy, obrazový materiál 
 
pracovní postupy - recepty 
 
 
 
 
 
 
 
ukázkové texty 
 
 

 

 v mluveném i písemném projevu 
ovládat základní formy společenského 
styku 

 správně napsat adresu 
 

 
Formy společenského styku 

 uvítání, rozloučení 

 blahopřání – ústně, písemně 

 psaní jednoduchého sdělení 
na pohlednici- úprava 

 adresa 
 

 
 
PT: OSV – Komunikace: 
pravidla a formy 
společenského styku 
(didaktické hry) 
 

 
 
 
 
pohlednice, dopis, blahopřání 
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 zvládat opis a přepis jednoduchých 
textů 

 napsat správně a přehledně 
jednoduchá sdělení        

 dbát na úpravný a čitelný písemný 
projev, dodržovat mezery mezi slovy a 
velikost písma 

 ovládat psaní hůlkového písma 

 převádět slova z mluvené do psané 
podoby  
 

 
Písemný projev 

 automatizace psacího pohybu, 
plynulé psaní slov 

 dodržování tvaru a sklonu 
písma vzdálenost mezi slovy, 
velikost písma 

 formální úprava textu – nadpis, 
okraje, odstavce,  

 hůlkové písmo 

 psaní podle nápovědy 
 

 
 
 
 
 
 
Tělesná výchova – 
uvolňovací 
cviky, koordinační cvičení, 
správné držení těla 

 
 
tabule písma 
 
listy s psacím a tiskacím textem 
 
diktáty 
 
 
 

 
 

Jazyková výchova 
 
Očekávané výstupy – 2. období  
žák  
ČJL-5-2-01  porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová  
ČJL-5-2-02  rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku  
ČJL-5-2-03  určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu  
ČJL-5-2-04  rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary  
ČJL-5-2-05  vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty  
ČJL-5-2-06  odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí  
ČJL-5-2-07  užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje  
ČJL-5-2-08  píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách  
ČJL-5-2-09  zvládá základní příklady syntaktického pravopisu  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
ČJL-5-2-03p  pozná podstatná jména a slovesa  
ČJL-5-2-06p  dodržuje pořádek slov ve větě, pozná a určí druhy vět podle postoje mluvčího  
ČJL-5-2-08p  rozlišuje tvrdé, měkké a obojetné souhlásky a ovládá pravopis měkkých a tvrdých slabik  

-  určuje samohlásky a souhlásky  
- seřadí slova podle abecedy  
- správně vyslovuje a píše slova se skupinami hlásek dě-tě-ně-bě-pě-vě-mě  
-  správně vyslovuje a píše znělé a neznělé souhlásky  
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Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 seřadit slova podle abecedy 
 

 
Abeceda 

 abecední řazení slov 
 

  
obrázková abeceda 
omalovánky 

 
 

 ovládat správnou výslovnost a pravopis 
znělých a neznělých souhlásek  
 

 
Hláskosloví a pravopis 

 výslovnost a psaní znělých a 
neznělých souhlásek  

 

  
karty s dlouhými a krátkými 
samohláskami 
pracovní listy – doplňovačky 
karty s měkkými a tvrdými slabikami 
karty s obrázky a slovy 
diktáty  
 

 

 správně vyslovovat a psát slova 
se skupinami dě - tě - ně, bě - pě - vě - 
mě 

 

 
Nauka o slově 

 výslovnost a psaní slov se 
skupinami dě - tě - ně, bě - pě - 
vě - mě 

 

  

 
 

 určit druhy vět a dodržovat pořádek slov 
ve větě 

 

 
Věta 

 procvičování učiva ze 4. ročníku 

 druhy vět (oznamovací, 
rozkazovací, tázací, přací) 

  
slabiky s obrázky 
 

 
 
 

 poznat a vyhledat podstatná jména  

 zvládat psaní jmen vlastních 

 poznat a vyhledat slovesa 
 

 
Tvarosloví 

 druhy slov - přehled 

 podstatná jména  

 vlastní jména 

 slovesa  
 

  
karty s interpunkčními znaménky 
 
doplňovačky 
skládačky – slova 
 

 
 

 použít v mluveném projevu správnou 
intonaci, přízvuk, pauzy a tempo řeči 

 

 
Zvuková stránka jazyka 

 modulace souvislé krátké řeči, 
slovní a větný přízvuk 

 

 
 
 
 
 

 
 
poslech audio, video 
 
 



45 

 

 
 

Literární výchova 
Očekávané výstupy – 2. období  
žák  
ČJL-5-3-01  vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je  
ČJL-5-3-02  volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma  
ČJL-5-3-03  rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů  
ČJL-5-3-04  při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
ČJL-5-3-01p, ČJL-5-3-02p dramatizuje jednoduchý příběh  
ČJL-5-3-01p, ČJL-5-3-02p vypráví děj zhlédnutého filmového nebo divadelního představení podle daných otázek  
ČJL-5-3-02p  čte krátké texty s porozuměním a reprodukuje je podle jednoduché osnovy  
ČJL-5-3-02p  určí v přečteném textu hlavní postavy a jejich vlastnosti  
ČJL-5-3-04p  rozlišuje prózu a verše  

-  rozlišuje pohádkové prostředí od reálného  
-  ovládá tiché čtení a orientuje se ve čteném textu  

 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 zapamatovat si a přednášet výrazně 
a s intonací lidovou poezii a poezii 
pro děti a mládež 
 

 
Přednes  

 lidová slovesnost: hádanky, 
říkadla, básničky 

 poezie pro děti a mládež 
 

 
 
Člověk a jeho svět – básně 
a říkadla k ročním obdobím 
a obyčejům  
 

 
 
ukázky lidové slovesnosti 
poezie pro děti a mládež 
 

 
 

 koncentrovat se na poslech pohádek 
a krátkých příběhů 

 
 

 
Poslech předčítaného textu 

 ukázky autorů klasické i moderní 
literatury 

 

 
 
Výtvarná výchova – 
ilustrace ke čtenému textu 
 

 
využití audio, video pořadů televizní 
vysílání 
literatura pro mládež i dospělé 
časopisy 
 

 
 

 číst krátké texty s porozuměním  

 
Porozumění textu 

 čtení textů s porozuměním 

 
 
PT: MV – Interpretace 
vztahu mediálních sdělení 
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 určit v přečteném textu hlavní postavy a 
charakterizovat jejich vlastnost 

 rozlišit prostředí pohádkové od reálného 
 

 ovládat tiché čtení a orientovat se ve 
čteném textu 

 

 určování hlavní postavy, vlastnosti 
postav 

 rozlišení místa a času děje, 
prostředí reálné, pohádkové 

 tiché čtení 

a reality: hledání rozdílu 
mezi fiktivním a faktickým 
obsahem sdělení (skupinová 
práce s tiskem) 
 

vyhledávání na internetu 
 

 
 

 reprodukovat přečtený text podle 
jednoduché osnovy 

 vyprávět děj zhlédnutého filmového 
nebo divadelního představení podle 
daných otázek 

 dramatizovat jednoduchý příběh 
 

 
Reprodukce a dramatizace 

 reprodukce čteného textu 
 

 vyprávění děje filmového nebo 
divadelního představení 
 

 dramatizace příběhu, pohádky 
 

 
Pracovní výchova - výroba 
jednoduché loutky pro 
dramatizaci 
 
Tělesná výchova – rytmika, 
tanec 
 

 
 
 
 
dramatizace 
skupinová práce 
práce ve dvojicích 
 

 
 

 rozlišovat prózu a verše 
 

 
Základní literární pojmy 

 literární druhy a žánry – próza 
(povídka, pověst, bajka), poezie 

 spisovatelé - J. Lada, K. Čapek, 
B. Němcová, J. Žáček, J. V. 
Sládek 

 

 
 
 
 

 
návštěva knihovny 
zhlédnutí divadelního představení 
vybrané texty z knih a časopisů pro 
děti a mládež 
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2. stupeň 
 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu 
 
Obsahové, organizační a časové vymezení 
 
Učivo českého jazyka 2. stupně plynule navazuje na znalosti a dovednosti žáků získané na 1. stupni, 
přičemž tyto vědomosti a dovednosti nejen opakuje a upevňuje, ale zároveň rozvíjí a doplňuje.  
Obsah předmětu je přizpůsoben a redukován tak, aby žákům v maximální možné míře přiblížil mateřský 
jazyk a zohlednil přitom jejich mentální handicap.  
Český jazyk se dále vnitřně diferencuje na Jazykovou výchovu, Komunikační a slohovou výchovu a 
Literární výchovu. Ve výuce se tyto složky vzájemně prolínají. 
V 6. a 7. ročníku je nadále kladen velký důraz na jazykovou výchovu, na celkovém pojetí předmětu se 
začínají významnější měrou podílet i ostatní složky, zvláště komunikační výchova. V 8. a 9. ročníku je 
největší důraz kladen právě na rozvoj komunikačních schopností. Učivo druhého stupně svým obsahem 
napomáhá k rozšiřování slovní zásoby a k zlepšování řečových a komunikačních dovedností v ústní i 
písemné formě, které vedou k větší schopnosti žáků dorozumět se v běžných životních situacích. Na 2. 
stupni by se měli naučit porozumět jednotlivým sdělením a správně je reprodukovat. V literární výchově 
si žáci dotvářejí základní čtenářské dovednosti, především čtení s porozuměním, a získávají základní 
literární znalosti. 
V rámci ŠVP má český jazyk na druhém stupni celkovou hodinovou dotaci 20 hodin, v každém ročníku 
5 vyučovacích hodin. 
  

 
Uplatňované metody a formy práce 
 
Výuka českého jazyka probíhá ve třídách, popř. je doplněna prací s výukovými programy. Podle potřeb 
a okolností učitel volí hromadnou, skupinovou či individuální formu práce. Vzhledem k rozdílným 
mentálním schopnostem žáků je při dosahování žákovských kompetencí nezbytná pomoc pedagoga. 
Důležitou součástí výuky, zvláště při komunikační a slohové výchově, je navozování různých situací a 
příkladů z běžného života, jejich následná dramatizace a přehrávání správného řešení. Pomůckami, 
které jsou v hodinách využívány, jsou nejčastěji učebnice, pracovní sešity a pracovní listy, nástěnné 
informační tabule, výukové programy, internet, knihy, encyklopedie, časopisy a denní tisk. 
Učitel využívá k naplňování jednotlivých klíčových kompetencí následující výchovné a vzdělávací 
strategie: 
 
Kompetence k učení 
Žák by měl: 

 využívat vhodné naučené metody, strategie učení a pomocné techniky 
- učitel využívá při vyučování herních prvků; motivačních, jazykových a didaktických her 

a soutěží, při kterých žák procvičuje a uplatňuje osvojené znalosti a dovednosti 

 pracovat s učebnicemi, učebními materiály a učebními pomůckami 
- učitel učí žáky vyhledávat podstatné informace v učebnicích, odborné literatuře, 

novinách a časopisech 

 poznávat vlastní pokroky 
- učitel zařazuje ve výuce práci s chybou a autokorekci vlastních chyb 

 vyhledávat a využívat informace v praktickém životě 
- učitel při výuce využívá časopisy, knihy, slovníky, pravidla, encyklopedie, výukové 

programy, internet apod. a vede žáka k uplatňování získaných poznatků v běžném 
životě 

 rozumět obecně používaným termínům a zkratkám 
- učitel při výuce českého jazyka používá jednotnou terminologii a společně dohodnuté 

zkratky 
 
Kompetence k řešení problémů 
Žák by měl: 

 vnímat problémové situace, rozpoznávat problémy a hledat nejvhodnější způsob řešení 
- učitel učí žáka rozborem problémových situací, modelovými situacemi a formou 

dramatizace rozpoznat a pojmenovat konkrétní problémy a jejich závažnost 
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- diskusí vede žáka k samostatnému úsudku a rozhodování a nabízí mu alternativní 
řešení problému 

 řešit samostatně běžné životní situace a přiměřeně ke svým možnostem překonávat životní 
překážky 

- učitel prostřednictvím modelových situací v rámci třídních setkávání učí žáka 
samostatnému úsudku, rozhodování a správnému jednání 

 popsat problém, svěřit se s ním, při řešení složitějších problémů požádat o radu, řídit se jí 
- nabízí možnost sdělení problému formou jednoduchého písemného sdělení (e-mail, 

schránka důvěry) 
 
Kompetence komunikativní 
Žák by měl: 

 vyjadřovat se srozumitelně v ústním projevu a umět vést dialog 
- kladením otázek vede učitel žáka k vyjadřování se celými větami 
- využívá problémových úloh, kterými vede žáka ke kladení a správnému formulování 

otázek, předkládá informace motivující k doplňujícím otázkám 
- žákovi poskytuje dostatečný prostor k vyjádření se a obhájení vlastního názoru 
- využívá kooperativní učení 
- do výuky zařazuje diskusi 
- pomocí inscenací a dramatizace vede žáka ke klidnému a věcnému řešení problémů. 

 porozumět obsahu sdělení a přiměřeně na ně reagovat 
- učitel učí žáka reprodukci textu zpočátku společným rozborem 

 využívat tištěné informace k rozvoji vlastních vědomostí, rozumět běžně užívaným textům, 
záznamům a obrazovým materiálům 

- učitel předkládá žákovi a ve výuce využívá různé učebnice, odborné texty, slovníky, 
encyklopedie apod., učí žáka orientaci v textu 

 zvládat jednoduchou formu písemné komunikace 
- učitel podporuje komunikaci mezi žáky přes internet 

 vyjadřovat své názory a postoje a vhodnou formou obhájit svůj názor 
- učitel využívá techniku řízeného dialogu při formulacích a obhajobách vlastních názorů 

 využívat pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky 
- učitel využívá ve výuce technické informační a komunikační prostředky (telefon, mobil, 

e-mail, zprávu SMS, dopis, apod.) 

 využívat získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému 
soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 

- učitel podporuje skupinovou práci a komunikaci v kolektivu 
 
Kompetence sociální a personální 
Žák by měl: 

 respektovat pravidla práce v týmu 
- ve výuce učitel upřednostňuje metody skupinové práce a vzájemné pomoci při učení 

 poznat nevhodné a rizikové chování a uvědomovat si jeho možné důsledky 
- učitel při třídních diskusích a rozborech konkrétních situací a formou modelových situací 

učí žáky rozpoznat pozitivní a negativní projevy chování a jednání 
 
Kompetence občanské 
Žák by měl: 

 zvládat běžnou komunikaci s úřady 
- učitel učí žáky vyplňovat běžné tiskopisy používané v praxi 

 
 

Zařazená průřezová témata: 
Osobnostní a sociální výchova 

- Seberegulace a sebeorganizace: rozvíjení dovedností obhájit svůj názor a postoj 
- Seberegulace a sebeorganizace: rozvoj komunikačních dovedností, verbálních i 

neverbálních, regulace vlastního jednání, řešení vzniklých problémů 
- Mezilidské vztahy: základy společenského chování 
- Komunikace: nácvik komunikace v různých situacích 
- Komunikace: poznávací schopnosti, sebeovládání (didaktické hry) 
- Kooperace a kompetice: dramatizace příběhu 
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- Hodnoty, postoje, praktická etika: analýza vlastních i cizích názorů na přečtené téma 
 
 
 
 
Mediální výchova 

- Stavba mediálních sdělení: srovnávání titulních stran novin a časopisů 
- Interpretace vztahu mediálního sdělení a reality: srovnání shlédnutého příběhu s realitou 
- Vnímání autora mediálních sdělení: kritické hodnocení TV moderování 
- Tvorba mediálního sdělení: příspěvek do časopisu 
- Práce v realizačním týmu: utváření týmu, komunikace a spolupráce v týmu, lidské vztahy; 

rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci při dramatizaci; zodpovědnost 
 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

- Objevujeme Evropu a svět: vyprávění zážitků z prázdnin 
 
Multikulturní výchova 

- Lidské vztahy: umět říci NE; respektování odlišných kultur, zájmů, názorů, obhajoba vlastních 
postojů
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Vzdělávací oblast 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět 
ČESKÝ JAZYK 

Ročník  
6. 

 

 
Jazyková výchova 

Očekávané výstupy  
žák   
ČJL-9-2-04  správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci  
ČJL-9-2-07  v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
ČJL-9-2-04p  pozná a určí podstatná jména a slovesa  
ČJL-9-2-07p  ovládá pravopis vyjmenovaných slov   

 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 dokázat si vybavit a použít získané 
jazykové znalosti a dovednosti 
z předcházejících ročníků  
 

 
Opakování učiva z předešlých 
ročníků 

  
písemná i ústní forma 
hromadná, skupinová i individuální 
práce 
práce ve dvojicích 
práce s PC výukovými programy  
práce s Pravidly českého pravopisu 
didaktické hry 
 
 
 

 

 dokázat reprodukovat řady 
vyjmenovaných slov po obojetných 
souhláskách  

 přiřadit slova příbuzná ke slovům 
vyjmenovaným 

 aplikovat pravopis vyjmenovaných slov 
ve slovech příbuzných  

 s pomocí zdůvodnit pravopis 

 
Hláskosloví a pravopis 

 vyjmenovaná slova 

 slova příbuzná 
 

 
 
 

 

 

 vyhledat, pojmenovat a rozlišit 

 podstatná jména a slovesa ve větě  

 
Tvarosloví 
Podstatná jména 

 tvary podst.jm. 
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 vysvětlit, co jsou podstatná jména a 
slovesa 

 u podstatných jmen a sloves určit dané 
mluvnické kategorie 

 s použitím osobních zájmen dokázat 
vyjmenovat všechny slovesné osoby 

 rod, číslo 
Slovesa  
- osoba, číslo 

 

 aplikovat znalost slovesných osob při 
časování sloves v přítomném čase 

 

 časování v přítomném čase 

 být x nebýt; mít x nemít  

 koncovky sloves v přítomném 
čase 
 

 

 

 dokázat si vybavit, reprodukovat a 
použít poznatky získané v průběhu roku  
 

 

 závěrečné opakování 

 

 
 

 Komunikační a slohová výchova 
 
Očekávané výstupy  
žák  
ČJL-9-1-01  odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupným i  

informačními zdroji  
ČJL-9-1-04  dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci  
ČJL-9-1-05  odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru  
ČJL-9-1-08  využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo  

výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
ČJL-9-1-01p, ČJL-9-1-08p  čte plynule s porozuměním  
ČJL-9-1-04p, ČJL-9-1-05p  komunikuje v běžných situacích  
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Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata a 
mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 vytvořit či jinak formulovat otázku i 
odpověď podle zadání učitele (na 
předem dané odpovědi, ke zjištění 
nějakého stavu či umístění předmětu) 

 vystihnout podstatu tvořené otázky či 
odpovědi 
 

 
Mluvený a písemný projev 

 tvoření otázek  

 odpovědi na otázky  

  
rozhovor, diskuse 
 
práce s obrázky, knihou, textovým 
materiálem 
 
ústní i písemná forma 

 

 v běžných situacích dodržovat zásady 
dorozumívání i základní formy 
společenského styku  

 s pomocí učitele nebo spolužáků se 
orientovat v situaci a použít vhodnou 
formu oslovení, pozdravu, omluvy 

 rozlišit rozdíly při dorozumívání 
a kontaktu se spolužáky, rodinou či 
jinými dospělými 
 

 

 zásady dorozumívání 

 ústní formy společenského styku 
(pozdrav, rozloučení, 
poděkování, omluva, blahopřání) 

 písemný společenský styk 
(omluva, blahopřání) 

 
Občanská výchova – 
správné společenské 
chování 
 
PT: OSV – Komunikace: 
nácvik komunikace 
v různých situacích 
 
 

 
inscenační metody 
situační metody 
dramatická výchova 
 
 
 
 

 

 podle předlohy správně a úhledně 
doplnit a napsat adresu na pohlednici   

 znát správné pořadí údajů při psaní 
adresy (titul, jméno, ulice, město) 

 vlastními slovy sestavit krátké sdělení 
na dané téma 
 

 

  pohlednice - adresa, úprava, 
jednoduchý text 

 
Informatika – adresa na 
dopisní obálce   

 
práce s pohlednicí, dopisní obálkou 
práce na PC 

 

 stručně a jasně vyjádřit myšlenku, 
odpověď či otázku na předem 
dohodnutý počet slov 
 

 

 stručná zpráva SMS,  

 e - mail zpráva 

 
Informatika – psaní 
krátkého textu 
 

 
práce na PC, s mobilním telefonem 
 

  

 krátké ústní vypravování    

 
 

 
pantomimické hry 
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 dokázat vlastními slovy vyprávět krátký 
příběh (podle obrázků, vlastních 
zážitků, shlédnutého příběhu, čteného 
textu či podle dané osnovy) 
 

 
 
 
 
 

práce s obrázky 
 
 
 
 
 
 
ukázky z české i světové literatury pro 
děti a mládež 

 

 vyprávět a vyjádřit písemnou formou 
děj podle obrázků, vlastních zážitků 

 po předchozím ústním vyprávění 
vyjádřit krátkými větami hlavní 
myšlenky příběhu či obrázku 
 

 

 krátké písemné vypravování   

 

 vlastními slovy popsat nejdůležitější 
znaky určeného předmětu, činnosti či 
děje 

 přiřadit nejvýstižnější a nejpodstatnější 
znaky předmětu  
 

 

 ústní i písemný popis 
jednoduchého předmětu, 
činnosti, děje   

 
Pracovní výchova -
jednoduchý pracovní 
postup 

 
hromadná, skupinová i individuální 
forma 
 
ukázky z literatury  

 

 plynule, hlasitě číst přiměřené texty 

 reprodukovat obsah přečtené věty, 
odstavce 

 číst (nahlas i potichu) s porozuměním  

 s pomocí či samostatně postihnout a 
interpretovat hlavní myšlenky celého 
textu 

 
Čtení 

 prohlubování čtenářských 
dovedností 

 tiché čtení s porozuměním 
(beletrie) 

 hlavní myšlenka textu, díla 

 
Všechny předměty – texty 
v učebnicích  
Matematika – slovní úlohy 

 
četba textu v učebnicích  
 
 
dramatizace přečteného textu 
 
 
četba na pokračování podle volby 
vyučujícího 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6-54 

 

 
 

Literární výchova 
 
 

Očekávané výstupy  
žák  
ČJL-9-3-01  uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla  
ČJL-9-3-03  formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
ČJL-9-3-01p  orientuje se s pomocí v literárním textu 
ČJL-9-3-03p  ústně formuluje dojmy z četby, divadelního nebo filmového představení  
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata a 
mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 vlastními slovy vystihnout rozdíly mezi 
uvedenými žánry 

 po přečtení ukázky určit žánr 
 

 
Literární druhy a žánry 

 zopakování známých literárních 
žánrů (říkadlo, bajka, pověst) 

 
 
Výtvarná výchova 
– ilustrace dětských knih 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ukázky děl nejznámějších autorů prózy 
a poezie pro děti a mládež 
 
 
 
 
 
poslech  
zfilmovaná díla v TV 
video 
 
 

 

 odlišit prózu od poezie 
 

 

 próza 

 

 odlišit verše od prózy 

 popsat základní rozdíly mezi prózou a 
poezií 
 

 

 poezie 

 

 vyjmenovat některé autory české 
literatury pro děti a mládež 

 dokázat přiřadit nejvýznamnější dílo 
k autorovi  
 

 

 významní čeští autoři literatury 
pro děti a mládež 
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 reprodukovat naučenou báseň 

 při recitaci zvládat tempo, hlasitost a 
v mezích svých možností i výrazný 
přednes  
 

 
Poslech a reprodukce 

 recitace 

 intonace hlasu 
 
 

  
hromadná a individuální forma  
 
knihy známých autorů poezie pro děti a 
mládež 

 

 vlastními slovy reprodukovat slyšený 
text, příběh 

 rozlišit základní charakterové vlastnosti 
postav, které vyvozuje z obsahu i z 
intonačních dovedností vypravěče  

 vyjádřit svůj názor k vyslechnutému 
příběhu 
 

 

 poslech a reprodukce slyšeného 
příběhu 

 
Občanská výchova – 
charakter člověka, obhajoba 
vlastního názoru 

 
Tv, rádio 
 
dramatická výchova 
situační hry 
inscenační hry – hraní rolí 
práce s textem  
 

 

 být schopen soustředěného 
naslouchání s porozuměním 

 postihnout kresbou dojem z poslechu 

 formulovat dojem z četby 
 

 

 vyjádření zážitku z četby 
(poslechu) vlastní kresbou 

 
Výtvarná výchova – 
ilustrace  

 

 

 přehrát určenou postavu  

 vlastními slovy reprodukovat text dané 
postavy 

 s pomocí postihnout vlastnosti postavy 
 

 

 dramatizace 

 
Občanská výchova - 
společenské chování 
 
PT: OSV – Kooperace a 
kompetice: dramatizace 
příběhu 
 

 

 

 rozlišit kladné a záporné vlastnosti 
postav příběhu 

 vysvětlit nejdůležitější momenty 
krátkého příběhu 

 vyjádřit svůj názor k přečtenému tématu 

 
Práce s textem 

 charakteristika děje a postav z 
přečteného příběhu 
 

 
PT: OSV – Hodnoty, 
postoje, praktická etika: 
analýza vlastních i cizích 
názorů na přečtené téma 
 
 

 
 
práce s textem, knihou, filmem 
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Vzdělávací oblast 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět 
ČESKÝ JAZYK 

Ročník  
7. 

 

 
Jazyková výchova 

 
Očekávané výstupy  
žák  
ČJL-9-2-03  samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami  
ČJL-9-2-04  správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci  
ČJL-9-2-07  v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
ČJL-9-2-03p  orientuje se v Pravidlech českého pravopisu  
ČJL-9-2-04p  pozná a určí slovní druhy; skloňuje podstatná jména; časuje slovesa  
ČJL-9-2-04p, ČJL-9-2-05p rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk  
ČJL-9-2-07p  správně píše slova s předponami a předložkami  
ČJL-9-2-07p  ovládá pravopis vyjmenovaných slov   

 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata a 
mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 dokázat si vybavit a použít získané 
jazykové znalosti a dovednosti 
z předcházejících ročníků  
 

 
Opakování učiva z předešlých 
ročníků 

  
písemná i ústní forma 
hromadná, skupinová i individuální práce 
práce ve dvojicích 
práce s PC výukovými programy  
práce s Pravidly českého pravopisu 
didaktické hry 
 
 

 

 tvořit nová slova k danému slovnímu 
základu 

 nahrazovat předpony a přípony a tvořit 
tak příbuzná slova 

 rozpoznat slova se stejným kořenem 

 s pomocí ve slovech určit kořen, 
předponu a koncovku 
 

 
Nauka o slově: 

 tvoření slov 

 kořen, předpona, koncovka 

 předložky 
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 znát rozdíly při psaní předložek a 
předpon  

 vyjmenovat základní předložky 
 

 

 pravopis výrazů s předponami 
a předložkami 

 

 

 vyhledat podstatná jména ve větě 

 vysvětlit, co jsou podstatná jména 

 určit číslo a rod 

 vyjmenovat pádové otázky 

 s pomocí určit pád 

 skloňovat podstatná jména  

 reprodukovat vzory podstatných jmen 

 zařadit podstatná jména rodu středního 
a ženského ke vzorům  

 aplikovat znalost skloňování vzorů 
podstatných jmen rodu středního a 
ženského při pravopisu 
 

 
Tvarosloví: 

 podstatná jména, číslo a rod 

 pádové otázky 

 určení pádu podstatných jmen 

 skloňování podstatných jmen 

 vzory podstatných jmen 

 pravopis koncovek 
podstatných jmen rodu 
středního a ženského 

 

 

 vyhledat slovesa ve větě 

 vysvětlit, co jsou slovesa 

 časovat slovesa podle osob jednotného i 
množného čísla  

 určit osobu, číslo a čas u sloves 

 
Tvarosloví: 

 slovesa 

 čas  - přítomný, minulý i 
budoucí  

 časování sloves  
 

 
Dějepis – minulost  

 

 vybavit si, reprodukovat a uplatnit 
jazykové znalosti  
 

 

 závěrečné opakování 

 

 
 
 
 
 

 



6-58 

 

Komunikační a slohová výchova 
 
Očekávané výstupy  
žák  
ČJL-9-1-01  odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupným i  

informačními zdroji  
ČJL-9-1-04  dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci  
ČJL-9-1-05  odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru  
ČJL-9-1-08  využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo  

výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
ČJL-9-1-01p, ČJL-9-1-08p  čte plynule s porozuměním; s pomocí reprodukuje text  
ČJL-9-1-04p, ČJL-9-1-05p  komunikuje v běžných situacích, v komunikaci ve škole užívá spisovný jazyk  

 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata a 
mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 s pomocí učitele rozlišit spisovný a 
nespisovný jazyk 

 

 zásady kultivovaného projevu 

 
 

 
skupinová práce, práce s textem, 
magnetofonové nahrávky, televizní 
pořady  

 

 souvisle vyprávět krátký příběh  

 doplnit a napsat adresu na dopis  

 napsat jednoduchý dopis  
 

 

 krátký souvislý jazykový 
projev - ústní a písemný 
(vyprávění, dopis) 

 

   
ústní i písemnou forma 
diskuse 

 

 pomocí intonace hlasu měnit smysl vět 
či slovních spojení, rozlišit v intonační 
ukázce učitele či spolužáků jejich pocity 
a nálady (zlost, radost,…) 

 stručně a srozumitelně vyjádřit přání, 
sdělení 

 

 telefonický rozhovor 
(intonace) 

 
PT: OSV – Komunikace: 
poznávací schopnosti, 
sebeovládání (didaktické hry) 
 

 
didaktické hry, skupinové hry, práce ve 
dvojicích 
scénky 
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 stručně, krátce a srozumitelně se 
vyjádřit  

 orientovat se v situaci a používat 
vhodnou formu oslovení, pozdravu, 
omluvy, žádosti, poděkování 
 

 

 komunikace v běžných 
situacích (poděkování, 
omluva, blahopřání, žádost) 

 
 

 
dramatická výchova 
práce ve dvojicích, skupinách 
ústní, písemná forma 

 

 vystihnout nejdůležitější myšlenku 
čteného či vyprávěného odstavce 

 podle jednoduché osnovy vyprávět 
nebo si vymyslet příběh 

 

 reprodukce čteného textu 

 sestavení jednoduché osnovy 

  
četba 
vyprávění 

 

 vlastními slovy popsat nejdůležitější 
vlastnosti osoby, určené činnosti, děje 

 

 popis – děje, osoby  

 
Pracovní výchova – popis 
pracovního postupu 
Tělesná výchova – pravidla 
her 

 
skupinová práce, rozhovor 

 

 orientovat se v Pravidlech českého 
pravopisu a vyhledávat slova podle 
abecedního řazení 

 znát základní rozdíly mezi novinami a 
časopisem 
 

 

 orientace v odborném textu  

 
PT: MV – Stavba mediálních 
sdělení: srovnávání titulních 
stran novin a časopisů 

 
práce s textem: noviny, časopisy, 
Pravidla českého pravopisu, odborná 
literatura 
práce individuální, skupinová 

 

 v rámci svých možností číst plynule a 
s porozuměním umělecké texty 

 snažit se o samostatný projev při 
postihnutí a interpretaci hlavní 
myšlenky přečteného textu 
 

 

 četba uměleckých textů 

 
 

 
práce s krásnou literaturou, 
diskuse, poslech  
skupinová práce 
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Literární výchova 
 
 
Očekávané výstupy  
žák  
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla  
ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
ČJL-9-3-01p orientuje se v literárním textu, s pomocí nachází jeho hlavní myšlenku  
ČJL-9-3-03p ústně formuluje dojmy z četby, divadelního nebo filmového představení  
 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 vlastními slovy vystihnout rozdíly mezi 
uvedenými žánry 

 po přečtení ukázky určit žánr 

 s pomocí interpretovat vybrané básně 

 

 zopakování známých 
literárních žánrů  

  
práce s literaturou 

 

 vlastními slovy popsat základní znaky 
divadelní hry 

 orientovat se v ději  

 vyprávět obsah hry vlastními slovy 

 vystihnout charakterové vlastnosti 
postav příběhu 

 

 divadelní hra 
 

 charakteristika děje a postav 
shlédnutého, vyslechnutého 
či přečteného příběhu 

 
 

 
návštěva či zhlédnutí záznamu 
divadelního představení 
beseda,  
dramatická výchova 

 

 vyjmenovat některé nejvýznamnější 
autory české i světové literatury pro 
děti a mládež 

 přiřadit k autorům názvy jejich 
nejvýznamnějších děl a naopak 
 

 

 významní autoři české i 
světové literatury pro děti a 
mládež 

 
Výtvarná výchova – 
ilustrátoři knih 

 
práce s literaturou 
ukázky  - TV, četba 
zfilmovaná díla 
přiřazování 
četby na pokračování 
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 recitovat báseň 

 zvládat tempo, hlasitost a výrazný 
přednes při recitaci 
 

 recitace hromadná a individuální forma  
knihy známých autorů poezie pro děti a 
mládež 

 

 interpretovat danou roli v příběhu a 
pohybově ji ztvárnit 

 pojmenovat (společně s ostatními 
spolužáky) charakterové vlastnosti 
postavy 

 orientovat se v textu podle pokynů 
učitele 
 

 

 dramatizace příběhu 
 
 
 
 

 orientace v textu 

 
PT: MV – Práce 
v realizačním týmu: 
utváření týmu, komunikace a 
spolupráce v týmu, lidské 
vztahy; rozvoj sociálních 
dovedností pro kooperaci při 
dramatizaci; zodpovědnost 
 

 
dramatická výchova 
dramatizace 
inscenační hry – hraní rolí 
práce s textem 
práce ve dvojicích, skupinách 
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Vzdělávací oblast 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět 
ČESKÝ JAZYK 

Ročník  
8. 

 
Jazyková výchova 

 
Očekávané výstupy  
žák  
ČJL-9-2-03  samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami  
ČJL-9-2-04  správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci  
ČJL-9-2-07  v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
ČJL-9-2-03p  orientuje se v Pravidlech českého pravopisu  
ČJL-9-2-04p, ČJL-9-2-05p rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk  
ČJL-9-2-07p  správně píše slova s předponami a předložkami  
ČJL-9-2-07p  ovládá pravopis vyjmenovaných slov   
ČJL-9-2-07p  zvládá pravopis podle shody přísudku s podmětem  

 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 dokázat si vybavit a použít získané 
jazykové znalosti a dovednosti 
z předcházejících ročníků  
 

 
Opakování učiva z předešlých 
ročníků 

 

 
hromadná, skupinová i individuální 
práce 
práce ve dvojicích 
písemná i ústní forma  
soutěže 
práce s PC výukovými programy  
práce s Pravidly českého pravopisu 
didaktické hry 
 
 

 

 reprodukovat vzory podstatných jmen 

 zařadit podstatná jména rodu mužského 
ke vzorům  

 aplikovat znalost skloňování vzorů 
podstatných jmen při pravopisu  

 
Tvarosloví 

 vzory podstatných jmen 

 pravopis koncovek podstatných 
jmen rodu mužského životného a 
neživotného 

 

  
Skladba 
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 vyhledat podstatná jména a slovesa ve 
větách  

 znát termíny podmět a přísudek 

 s pomocí vysvětlit jejich vzájemnou 
závislost  

 zeptat se na podmět a přísudek  

 rozvíjet podmět a přísudek 

 přiřadit podmět k přísudku ve správném 
tvaru 

 s pomocí zdůvodnit a použít pravopis 
koncovek příčestí minulého 

 ovládat pravopis příčestí minulého s 
podmětem děti, my, všichni 

 

 podmět a přísudek 

 shoda přísudku s podmětem 

 pravopis příčestí minulého s 
podmětem děti, my, všichni 

 věty s několikanásobným 
podmětem 

 

 

 rozpoznat u slov kořen, předponu, 
koncovku  

 s pomocí zdůvodnit a uplatnit pravopis 
slov se skupinami bje -bě; vje - vě, mně 
-mě 

 
Nauka o slově 

 pravopis slov se skupinami  bje -
bě; vje - vě, mně -mě 

 
 
 

 

 vyhledat číslovky ve větách 

 rozlišit základní a řadové číslovky 
 

 
Číslovky 
– základní, řadové 

 
Matematika – slovní úlohy 
Pracovní výchova – zápis 
pracovního postupu 

 

 si vybavit, reprodukovat a uplatnit 
získané jazykové znalosti 

 

 závěrečné opakování 

 

 
 

 
Komunikační a slohová výchova 

Očekávané výstupy  
žák  
ČJL-9-1-01  odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupným i  

informačními zdroji  
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ČJL-9-1-04  dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci  
ČJL-9-1-05  odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru  
ČJL-9-1-08  využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo 

výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
ČJL-9-1-01p, ČJL-9-1-08p  čte plynule s porozuměním; reprodukuje text  
ČJL-9-1-04p, ČJL-9-1-05p  komunikuje v běžných situacích, v komunikaci ve škole užívá spisovný jazyk  

 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 běžně využívat Pravidel českého 
pravopisu  

 vyhledávat daná témata 
v předkládaných encyklopediích, 
slovnících 
 

 

 práce s odborným textem 
(encyklopedie, slovník, Pravidla 
českého pravopisu) 

 
 

 
práce ve dvojicích, skupinová, 
individuální 
 
práce s odbornou literaturou 
práce na internetu 
PC encyklopedie 

 

 rozlišit spisovnou a nespisovnou 
mluvu i psaný text 

 s pomocí učitele se spisovně 
vyjadřovat 
 

 

 spisovný a nespisovný jazyk 

 
PT: MV – Vnímání autora 
mediálních sdělení: kritické 
hodnocení TV moderování 

 
poslech 

 

 souvisle vyprávět krátký příběh - ústní 
i písemnou formou 

 být schopen sestavit vyprávění podle 
dané osnovy i podle osnovy, kterou si 
sám vytvořil 

 

 vyprávění ústní i písemné podle 
osnovy 

 
PT: EGS - Objevujeme 
Evropu a svět: vyprávění 
zážitků z prázdnin 
 
PT: MV – Tvorba mediálního 
sdělení: příspěvek do 
časopisu 
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 sestavit krátký projev na dané téma 

 odlišit projev od vyprávění, popisu, 
dopisu,… 
 

 

 projev 

 
Občanská výchova, 
Přírodopis - referát, sdělení 
vlastního názoru 
 

 

 

 vyjádřit svůj názor k danému tématu 

 odpovědět na otázky vznikající během 
diskuse 

 se snažit o zvládání vlastních emocí 

 respektovat projev druhých 

 

 diskuse na dané téma (př. vztahy 
ve skupině) 

 
PT: MuV - Lidské vztahy: 
umět říci NE, respektování 
odlišných kultur, zájmů, 
názorů, obhajoba vlastních 
postojů 
 
PT: OSV – Seberegulace a 
sebeorganizace: rozvoj 
komunikačních dovedností, 
verbálních i neverbálních, 
regulace vlastního jednání, 
řešení vzniklých problémů  
 

 
dramatická výchova 
situační hry 
četba příběhu 
TV ukázka 

 

 s pomocí seřadit nejvýstižnější a 
nejpodstatnější znaky pracovního 
postupu podle posloupnosti  

 vlastními slovy krátkými větami popsat 
pracovní postup 

 

 popis pracovního postupu 

 
Pracovní výchova, výtvarná 
výchova – pracovní postup 
činnosti 

písemná i ústní forma 

 

 znát základní rozdíly mezi popisem a 
charakteristikou 

 charakterizovat známé osoby 

 uplatnit znalost přídavných jmen 

 

 jednoduchá charakteristika 
osoby 

 

 

 jasně a stručně odpovídat na otázky 

 odlišit dotazník od jiných slohových 
útvarů 

 

 dotazník 

 
Občanská výchova – 
důležitost dotazníků, formulářů 
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 vyplnit základní údaje ve formuláři 

 

 formuláře 

a životopisu při přijetí do 
zaměstnání 

 

 

 sestavit krátký vlastní životopis v dané 
posloupnosti a podle zadaných 
požadavků 
 

 

 životopis  

 
Práce na PC – Word (průvodce 
životopisem) 

 

 komunikovat v situacích navozených 
učitelem či spolužáky 

 aktivně se zapojit do komunikace 
 

 

 ústní komunikace v běžných 
situacích (rozhovor, prosba, 
omítnutí) 

 
 

dramatická výchova 
situační hry 
četba příběhu 
rozhovor 
diskuse 

 
 
 

Literární výchova 
 

Očekávané výstupy  
žák  
ČJL-9-3-01  uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla  
ČJL-9-3-03  formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
ČJL-9-3-01p  orientuje se v literárním textu, nachází jeho hlavní myšlenku  
ČJL-9-3-03p  ústně formuluje dojmy z četby, divadelního nebo filmového představení  

 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata a 
mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 vlastními slovy vysvětlit rozdíly mezi 
vybranými žánry 

 

 

 zopakování známých 
literárních žánrů  

  
Práce s literaturou 
Ukázky TV, film 
 
Hromadná, skupinová práce 
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 formulovat dojmy z představení 
 

 

 divadelní a filmové představení 

 
PT: MV – Interpretace vztahu 
mediálního sdělení a reality: 
srovnání shlédnutého příběhu 
s realitou 

 
návštěva divadelního představení 
návštěva filmového představení 
beseda  
dramatická výchova 
 

 

 s pomocí určit hlavní rozdíly mezi 
literaturou pro děti a mládež a 
literaturou pro dospělé  

 vyjmenovat některé nejvýznamnější 
autory české literatury  

 přiřadit k autorům názvy jejich 
nejvýznamnějších děl a naopak 

 

 významní představitelé české 
literatury pro děti a mládež i 
pro dospělé 

  
práce s literaturou 
ukázky  - TV, četba 
zfilmovaná díla 
přiřazování 
četby na pokračování 

 

 vyhledávat daná témata v různých 
encyklopediích, slovnících a orientovat 
se v nich  
 

 

 práce s odbornou literaturou 
(encyklopedie, slovníky) 

 
Zeměpis – referát na zadané 
téma 
 

 
práce ve dvojicích, skupinách 

 

 s pomocí zjednodušeně reprodukovat 
odborný text 
 

 

 výklad textu 

 
Naukové předměty – 
seznámení spolužáků 
s obsahem textu 

 
Práce s učebnicemi naukových 
předmětů 
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Vzdělávací oblast 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět 
ČESKÝ JAZYK 

Ročník  
9. 

 

 
Jazyková výchova 

 
Očekávané výstupy  
žák  
ČJL-9-2-01 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova  
ČJL-9-2-02  rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená  

pojmenování, zvláště ve frazémech  
ČJL-9-2-03  samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami  
ČJL-9-2-04  správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci  
ČJL-9-2-05  využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace  
ČJL-9-2-06  rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí  
ČJL-9-2-07  v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí  
ČJL-9-2-08  rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
ČJL-9-2-03p  orientuje se v Pravidlech českého pravopisu  
ČJL-9-2-04p  pozná a určí slovní druhy; skloňuje podstatná jména a přídavná jména; pozná osobní zájmena; časuje slovesa  
ČJL-9-2-04p, ČJL-9-2-05p rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk  
ČJL-9-2-06p  rozezná větu jednoduchou od souvětí  
ČJL-9-2-07p  správně píše slova s předponami a předložkami  
ČJL-9-2-07p  ovládá pravopis vyjmenovaných slov   
ČJL-9-2-07p  zvládá pravopis podle shody přísudku s podmětem  
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 dokázat si vybavit a použít získané 
jazykové znalosti a dovednosti 
z předcházejících ročníků  
 

 
Opakování učiva z předešlých 
ročníků  

 pravopis vyjmenovaných slov 

 pravopis podstatných jmen 

 pravopis příčestí minulého 

 

 
hromadná, skupinová i individuální 
práce  
práce ve dvojicích 
práce s PC výukovými programy  
práce s Pravidly českého pravopisu 
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 vyjmenovat všechny slovní druhy 

 
Tvarosloví  

 přehled slovních druhů 

 didaktické testy  
písemná i ústní forma 
didaktické hry 
 

 

 vysvětlit, co jsou přídavná jména 

 vyhledat přídavné jméno ve větě 

 tvořit a doplnit spojení přídavných jmen 
s podstatnými jmény 

 tvořit věty s přídavnými jmény 

 rozlišit a třídit přídavná jména na měkká 
a tvrdá 

 znát vzory přídavných jmen  

 aplikovat znalost pravopisu přídavných 
jmen 
 

 
Přídavná jména  

 rozlišování měkká x tvrdá  

 vzory  

 skloňování přídavných jmen – 
shoda s podstatným jménem 

 

 

 vysvětlit, co jsou zájmena 

 vyhledat zájmeno ve větě 

 
Zájmena 

 osobní, ukazovací, 
přivlastňovací 

 

 

 vyhledat spojky mezi slovy 

 vyhledat spojky ve větách 

 tvořit pomocí spojek několikanásobné 
větné členy a souvětí  

 vyjmenovat základní, běžně používané 
spojky 
 

 
Spojky  

 

 

 rozlišovat, třídit a tvořit věty jednoduché 
a souvětí 

 
Skladba 

 věta jednoduchá a souvětí 
 

 

 

 ovládat pravopis koncovek příčestí 
minulého 

 zdůvodnit pravopis přísudku 
s několikanásobným podmětem 
 

 
Slovesa 

 pravopis příčestí minulého 
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 rozlišit v textu přímou řeč 
 

Přímá řeč  

 vybavit si, reprodukovat a použít 
jazykové znalosti 
 

 závěrečné opakování  

 
 

Komunikační a slohová výchova 
 
Očekávané výstupy  
žák  
ČJL-9-1-01  odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými 

informačními zdroji  
ČJL-9-1-02  rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru  
ČJL-9-1-03  rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj  
ČJL-9-1-04  dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci  
ČJL-9-1-05  odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru  
ČJL-9-1-06  v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči  
ČJL-9-1-07  zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu  
ČJL-9-1-08  využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo 

výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát  
ČJL-9-1-09  uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování  
ČJL-9-1-10  využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému 

psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
ČJL-9-1-01p, ČJL-9-1-08p čte plynule s porozuměním; reprodukuje text  
ČJL-9-1-04p, ČJL-9-1-05p komunikuje v běžných situacích, v komunikaci ve škole užívá spisovný jazyk  
ČJL-9-1-09p, ČJL-9-1-10p píše běžné písemnosti; podle předlohy sestaví vlastní životopis a napíše žádost; popíše děje, jevy, osoby, pracovní  

postup; vypráví podle předem připravené osnovy; s vhodnou podporou pedagogického pracovníka písemně zpracuje zadané téma  
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata a 
mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 rozlišovat základní slohové útvary 
 

 

 procvičování známých 
slohových útvarů (vypravování, 
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dopis, popis, charakteristika, 
projev) 
 

 

 využívat Pravidel č. pravopisu při 
ověřování svých znalostí, orientovat se 
v nich 

 vyhledávat daná témata v různých 
encyklopediích, slovnících a orientovat 
se v nich  

 chápat význam odborné literatury pro 
zjednodušení práce 
 

 

 práce s odborným textem  

 
 

 
práce ve dvojicích, skupinová, 
individuální 
encyklopedie, slovník  
Pravidla českého pravopisu 
práce s odbornou literaturou 
práce na internetu 
PC encyklopedie 
 
referát 

 

 prezentovat svůj postoj k danému 
tématu 

 se snažit o zvládání vlastních emocí 

 respektovat názory a projevy druhých  

 znát rozdíl mezi diskusí a rozhovorem 
 

 

 diskuse, rozhovor 
 
 

 
PT: OSV – Seberegulace a 
sebeorganizace: rozvíjení 
dovedností obhájit svůj názor 
a postoj 

 

 

 komunikovat v každodenních situacích  

 slovně řešit vzniklé nebo navozené 
problémové situace 
 

 

 komunikace v běžných 
situacích 

 dramatická výchova 
situační hry 
četba příběhu 
TV ukázka 
písemná i ústní forma 

 

 při komunikaci dodržovat nejdůležitější 
zásady kulturního projevu 

 znát a dodržovat pravidla slušného 
chování 

 rozpoznat a opravit závažné chyby 
v etiketě 
 

 

 etiketa, zásady dorozumívání a 
slušného chování 

 
PT: OSV – Mezilidské 
vztahy: základy 
společenského chování 

 
dramatická výchova 
situační hry 
diskuse 
ukázka - video 
 

 

 sestavit vlastní krátký životopis v dané 
posloupnosti  

 umět zpracovat strukturovaný životopis 
na PC 

 

 životopis 

 
Informatika – vypracování 
strukturovaného životopisu  

 
práce na PC – Word (průvodce 
životopisem) 
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 vyplnit základní údaje v základních 
typech tiskopisů 
 

 

 vyplnění tiskopisů 

 
 

 
různé druhy tiskopisů 

 

 s pomocí stručně a výstižně formulovat 
žádost 

 

 písemná komunikace s úřady 

 žádost podle předlohy 
 

  

 
 

Literární výchova 
 

Očekávané výstupy  
žák  
ČJL-9-3-01  uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla  
ČJL-9-3-02  rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora  
ČJL-9-3-03  formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo  
ČJL-9-3-04 tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie   
ČJL-9-3-05  rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty  
ČJL-9-3-06  rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele  
ČJL-9-3-07  uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře  
ČJL-9-3-08  porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování  
ČJL-9-3-09  vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
ČJL-9-3-01p  orientuje se v literárním textu, nachází jeho hlavní myšlenku  
ČJL-9-3-03p  ústně formuluje dojmy z četby, divadelního nebo filmového představení  
ČJL-9-3-06p  rozezná základní literární druhy a žánry  
ČJL-9-3-09p  dokáže vyhledat potřebné informace v oblasti literatury  
-  má pozitivní vztah k literatuře  
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 

 zopakování známých literárních 
žánrů  

  
práce s literaturou 
ukázky TV, film 
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 vlastními slovy formulovat rozdíly mezi 
žánry 

 po přečtení literární ukázky zařadit žánr 
 

hromadná, skupinová práce  
návštěva či zhlédnutí záznamu 
divadelního a filmového představení, 
beseda,  
dramatická výchova 

 

 pojmenovat hlavní rozdíly mezi 
literaturou pro děti a mládež a 
literaturou pro dospělé  

 vyjmenovat některé nejvýznamnější 
autory světové literatury  

 přiřadit k autorům názvy jejich 
nejvýznamnějších děl a naopak 
 

 

 významní představitelé světové 
literatury  

  
práce s literaturou 
ukázky  - TV, četba 
zfilmovaná díla 
přiřazování 
četby na pokračování 

 

 zjednodušeně reprodukovat odborný 
text 

 užívat při výkladu odborné výrazy 
z textu 

 

 

 výklad textu 

 
Naukové předměty – práce 
s textem 

 
práce s učebnicemi naukových 
předmětů 

 

 orientovat se v textu  

 nalézt text týkající se postav nebo 
určitého děje 
 

 

 charakteristika děje a postav 
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6.1.2 Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu 
 
Obsahové, časové a organizační vymezení  
 
Výuka základů anglického jazyka napomáhá žákům získávat znalosti o jazyce, zvyklostech a životním 
stylu anglicky mluvících zemí. Učivo je zaměřeno na konverzační cvičení. Žáci se seznamují především 
se zvukovou podobou anglického jazyka. Vhodnou a přiměřenou formou dle individuálních možností si 
osvojují jednoduchá slova, fráze nebo větné celky. Učí se vyhledávat anglické výrazy, snaží se je 
správně přeložit a vhodně použít. 
Anglický jazyk je zařazen do vzdělávacího plánu školy od třetího ročníku, na prvním i druhém stupni 
s tříhodinovou týdenní časovou dotací.  
 
Uplatňované metody a formy práce 
 
Výuka probíhá ve třídě, popřípadě je doplněna prací s výukovými programy v počítačové učebně. Podle 
schopností a potřeb žáků volí učitel hromadnou, skupinovou nebo individuální formu učení. Žáci pracují 
s vhodnými pracovními listy a učebními texty, které si vkládají do sešitů. Při práci používají slovníky, 
obrázkové kartičky se slovíčky a audiovizuální techniku. 
 
Učitel využívá k naplňování jednotlivých klíčových kompetencí následující výchovné a vzdělávací 
strategie: 
 
Kompetence k učení 
Žák by měl: 

 umět vyhledávat slovíčka, slovní obraty, jednoduché fráze z více zdrojů a vhodně je používat 
- učitel při práci s vyhledávači a slovníky umožňuje žákovi osvojit si základní slovní zásobu  

 používat jednoduché výrazy a věty  
- učitel vede pomocí jednoduché a řízené konverzace žáka k používání  

jednoduchých anglických slovních obratů 
 
Kompetence komunikativní 
Žák by měl: 

 snažit se domluvit a porozumět sdělenému obsahu učiva 
- učitel kladením jednoduchých otázek napomáhá rozvoji komunikačních schopností  
-  řízenou konverzací vede žáka k porozumění obsahu vět a frází 

 použít slovíčka a jednoduché fráze při konverzačních cvičení 
- učitel řízeným dialogem, s využitím slovníků a internetových vyhledávačů, vede žáka 

k používání jednoduchých a správných výrazů     
 
Kompetence sociální a personální 
Žák by měl: 

 zapojit se do skupin a umět použít anglický jazyk k navázání kontaktu 
- učitel vytvářením konverzačních skupin vede žáka k navazování kontaktů a používání 

vhodných výrazových prostředků 
 
Zařazená průřezová témata: 
Osobnostní a sociální výchova  

 Komunikace: nácvik komunikace v různých situacích 
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Vzdělávací oblast  
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět  
ANGLICKÝ JAZYK 

Ročník  
3. 

 
 
 

Řečové dovednosti 
Očekávané výstupy – 1. období  
žák   
CJ-3-1-01  rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i  

neverbálně  
CJ-3-1-02  zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal  
CJ-3-1-03  rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu  
CJ-3-1-04  rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici  

vizuální oporu  
CJ-3-1-05  přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení  
CJ-3-1-06  píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
CJ-3-1-01p  je seznámen se zvukovou podobou cizího jazyka rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s  

pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně  
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 rozpoznat základní odlišnosti 
anglické a české výslovnosti 

 používat základní anglické 
pozdravy 

 představit se 

 zeptat se na jméno 

 
Úvod do učiva 

 zvuková podoba jazyka 

 pozdravy 

 představování se 

 otázka Jak se jmenuješ? 
 

 
Český jazyk – správná 
výslovnost, procvičování 
verbální a nonverbální 
komunikace  
Hudební výchova – zvukový 
projev, intonace, síla a 

 
hromadná, skupinová i individuální práce  
audio-video technika  
didaktické hry 
dramatizace 
globální učení 
konverzace 
modelové situace  
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 rozumět základním názvům 
předmětů, se kterými pracuje ve 
škole 

 seznámit se s nejčastějšími 
pokyny pro práci ve třídě 

 pojmenovat základní školní 
pomůcky 

 zeptat se na pojmenování věci 
 

 
Škola 

 předměty používané ve třídě 
(např. tužka, pero, batoh, 
kniha,…) 

 jednoduché pokyny používané 
pro práci ve třídě 

 otázka Co je to? 

dynamika; písně v anglickém 
jazyce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

napodobování 
opisování 
počítačová technika – využití výukových 
programů  
používání překladových slovníků 
práce s obrázky, učebnicí 
práce ve dvojicích 
procvičováni   
přiřazování, třídění, řazení 
reprodukování 
řízený rozhovor 
skupinová forma učení  
říkanky, básničky, písničky 
 
 
 
 
 
 

 

 pojmenovat členy užší rodiny 

 ptát se, kdo je to 

 říci, koho má rád 

 
Rodina 

 pojmenování členů užší rodiny 

 sloveso like - I like 

 otázka Kdo je to? 

 

 pojmenovat základní barvy 

 zeptat se na barvu 

  

 
Barvy 

 základní barvy 

 otázka Jaká je to barva? 

 

 seznámit se se základními pojmy 
spojenými s oslavou Vánoc 

 naučit se poděkovat 

 
Oslavy a svátky - Vánoce 

 základní slovní zásoba spojená 
s oslavou Vánoc 

 poděkování 
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Vzdělávací oblast  
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět  
ANGLICKÝ JAZYK 

Ročník  
4.  

 
 

Poslech s porozuměním 

Očekávané výstupy – 2. období  
žák  
CJ-5-1-01  rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností  
CJ-5-1-02  rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 

vizuální oporu  
CJ-5-1-03  rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
CJ-5-1-01p  rozumí jednoduchým pokynům učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností  
CJ-5-1-02p  rozumí slovům a frázím, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně setkal (zejména má-li k dispozici vizuální oporu)  

- rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování  
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 rozumět názvům nejčastějších 
domácích a cizokrajných zvířat 

 

 
Domácí a cizokrajná zvířata 

 běžné druhy domácích a 
cizokrajných zvířat 

 sloveso být v kladu a záporu 
(jsem, nejsem, je, není) 

 

 
Hudební výchova – zvukový 
projev, intonace, síla a 
dynamika; písně v anglickém 
jazyce 
 
 
 
 

 
hromadná, skupinová i individuální práce  
audio-video technika  
didaktické hry 
dramatizace 
globální učení 
konverzace 
modelové situace  
napodobování 
počítačová technika – využití výukových 
programů  
používání překladových slovníků  
práce s obrázky, učebnicí 

 

 rozumět pojmenování základních 
druhů ovoce 

 rozumět žádosti o konkrétní 
potravinu 

 

 
Ovoce 

 názvy ovoce  

 prosba, poděkování 

 I have, give me 
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 rozumět pojmenování některých 
hraček a jiných dárků 

 rozumět dotazu na věk 
 

 
Oslavy a svátky - Vánoce, 
narozeniny  

 pojmenování běžných věcí, které 
mohou děti dostat jako dárek 
(hračky) 

 otázka Kolik je ti let? 

práce ve dvojicích 
procvičováni   
přiřazování, třídění, řazení 
reprodukování 
řízený rozhovor 
skupinová forma učení  
soutěže 
syntetická metoda  
říkanky, básničky, písničky 

 

 počítat do 10 

 spočítat konkrétní předměty 

 podat informaci o svém věku 

 zeptat se na něčí věk 
 

 
Čísla 

 v oboru do 10 

 jednotné a množné číslo 
 

 

 rozumět otázkám používaným v 
základní konverzaci 

 
What is it? 
What is this? 
What colour is this? 
Who is it? 
Who is this? 
How old are you? 
 

 
 

 

Mluvení 
Očekávané výstupy – 2. období   
žák   
CJ-5-2-01  se zapojí do jednoduchých rozhovorů  
CJ-5-2-02  sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat  
CJ-5-2-03  odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky 
pokládá 
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
CJ-5-2-01p  pozdraví a poděkuje  
CJ-5-2-02p  sdělí své jméno a věk  
CJ-5-2-03p  vyjádří souhlas či nesouhlas, reaguje na jednoduché otázky (zejména pokud má k dispozici vizuální oporu) 
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Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 pozdravit, rozloučit se 

 poprosit, poděkovat 

 představit se, popř. představit 
někoho druhého 

 zeptat se na něčí jméno 

 říci svůj věk 

 zeptat se na věk 
 

 
Základy konverzace 

 základní výslovnostní návyky  

 pozdravy 

 základní zdvořilostní fráze  

 ano, ne 

 prosba, poděkování 

 
Český jazyk – správná 
výslovnost, procvičování 
verbální a nonverbální 
komunikace  
 
 
 
 
 

  
 

 

 říci, co má rád, co se mu líbí 

 říci, co nemá rád, co se mu 
nelíbí 

 
Sloveso like 
- like x don´t like 
 

 

 použít osobní zájmeno 
s vyčasovaným slovesem být 

 

 
Osobní zájmena, sloveso to be 

 I am, you are, he is, she is, it is 

 

 odpovědět na otázku Co to je?, 
Kdo to je?, Jaká je to barva?, 
Kolik je ti let? 

 

 
This is…. 
 

 

 zopakovat jednoduché slovo 

 klást a reagovat na otázky, 
které se týkají jeho samotného 

 velmi jednoduše se zapojit do 
rozhovoru k jemu blízkým 
tématům 

 

 
Domácí a cizokrajná zvířata 
Dárky - hračky 
Barvy 
Čísla 
Ovoce 
Škola 
Rodina 
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Čtení s porozuměním 

Očekávané výstupy – 2. období   
žák   
CJ-5-3-01  vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům  
CJ-5-3-02  rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
CJ-5-3-02p  rozumí slovům, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně setkal (zejména má-li k dispozici vizuální oporu) 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 číst a vyslovovat jednotlivá slova 
s pomocí učitele a vizuální 
podporou 

 vyhledat známé slovo 

 přiřadit známé slovo k obrázku 

 rozumět krátké, velmi 
jednoduché větě – slovnímu 
spojení 

 

 
Domácí a cizokrajná zvířata 
Dárky - hračky 
Barvy 
Čísla 
Ovoce 
Škola 
Rodina  

 
 
 
 
 

 

 
 
 

Psaní 
Očekávané výstupy – 2. období   
žák   
CJ-5-4-01  napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a 

každodenního života  
CJ-5-4-02  vyplní osobní údaje do formuláře 
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
- je seznámen s grafickou podobou cizího jazyka  
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Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 rozumět jednoduchým slovům 
s obrazovým doprovodem 

 opsat pozdrav; ano, ne 

 opsat jednoduché slovo 

 
Grafická podoba jazyka 

 opis 
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Vzdělávací oblast  
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět  
ANGLICKÝ JAZYK 

Ročník  
5.  

 
 

Poslech s porozuměním 
 

Očekávané výstupy – 2. období  
žák  
CJ-5-1-01  rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností  
CJ-5-1-02  rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici  

vizuální oporu  
CJ-5-1-03  rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
CJ-5-1-01p  rozumí jednoduchým pokynům učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností  
CJ-5-1-02p  rozumí slovům a frázím, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně setkal (zejména má-li k dispozici vizuální oporu)  
- rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování  
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 rozumět názvům nejčastějších 
domácích, divokých a 
cizokrajných zvířat 

 rozumět slovesu být v kladu i 
záporu 

 

 
Domácí, divoká a cizokrajná 
zvířata 

 běžné druhy domácích, 
divokých a cizokrajných zvířat 

 sloveso být v kladu a záporu 
(jsem, nejsem, je, není) 

 
Hudební výchova – zvukový 
projev, intonace, síla a 
dynamika; písně v anglickém 
jazyce 
 
 
 
 

 
hromadná, skupinová i individuální práce  
audio-video technika  
didaktické hry 
dramatizace 
globální učení 
konverzace 
modelové situace  
napodobování 
opisování 
počítačová technika – využití výukových 
programů  
používání překladových slovníků  
práce s obrázky, učebnicí 
práce ve dvojicích 
procvičováni   
přiřazování, třídění, řazení 

 

 rozumět základním názvům 
předmětů, se kterými pracuje ve 
škole 

 rozumět jednoduchým pokynům 

 
Škola 

 opakování a rozšiřování slovní 
zásoby 

 předměty používané ve třídě 

 pokyny pro práci ve třídě 

 otázka Co je to? 
 

  



6-83 

 

 rozumět slovům označujícím 
členy širší rodiny 

 rozumět otázce Kdo je to? 

Rodina 

 pojmenování členů širší rodiny  

 otázka Kdo je to? 

 zájmena já, ty, můj, tvůj 
 

reprodukování 
řízený rozhovor 
skupinová forma učení  
soutěže 
syntetická metoda  
říkanky, básničky, písničky  

 rozlišit protiklady 

 
Vlastnosti 

 Např.: malý, velký, smutný, 
veselý, mladý, starý 

 

 

 rozumět základním pojmům 
spojeným s oslavami 
významných svátků 

 
Oslavy a svátky 

 narozeniny 

 Vánoce 

 Velikonoce 
 

 

 rozumět pojmenování 
jednoduchých činností 
sloužících k zábavě 

 rozumět otázce Co je tvoje 
záliba? (Jaké máš koníčky?) 

 
Záliby  

 jednoduché činnosti pro zábavu 
dětí 

 slovesa play, collect, keep, ride, 
like, read apod.  

 Otázka Co je tvou zálibou? 
 

 

 
 

Mluvení 
Očekávané výstupy – 2. období   
žák   
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů  
CJ-5-2-02  sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat  
CJ-5-2-03  odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky 

pokládá 
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
CJ-5-2-01p  pozdraví a poděkuje  
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CJ-5-2-02p  sdělí své jméno a věk  
CJ-5-2-03p  vyjádří souhlas či nesouhlas, reaguje na jednoduché otázky (zejména pokud má k dispozici vizuální oporu) 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 pozdravit, rozloučit se 

 poprosit, poděkovat 

 představit se, popř. představit 
někoho druhého 

 zeptat se na něčí jméno 

 říci svůj věk 

 zeptat se na věk 
¨ 

 
Základy konverzace 

 základní výslovnostní návyky  

 pozdravy 

 základní zdvořilostní fráze  

 ano, ne 

 prosba, poděkování 

 informace o věku 
 

 
Český jazyk – správná 
výslovnost, procvičování 
verbální a nonverbální 
komunikace  
 
 
 
 

  
 

 

 říci, co má rád, co se mu líbí 

 říci, co nemá rád, co se mu 
nelíbí 

 
Sloveso like 

 like x don´t like 
 

 

 jednoduše (jedním nebo dvěma 
slovy) popsat jaký někdo je  

 
Vlastnosti  

 

 použít správně přivlastňovací 
zájmena 

 
Přivlastňovací zájmena my, your 

 

 zopakovat jednoduché slovo 

 klást jednoduché otázky a 
reagovat na otázky, které se 
týkají jeho samotného 

 velmi jednoduše se zapojit do 
rozhovoru k jemu blízkým 
tématům 

 

 
Domácí divoká a cizokrajná 
zvířata 
Škola  
Širší rodina 
Vlastnosti 
Záliby 
Oslavy a svátky 
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Čtení s porozuměním 

Očekávané výstupy – 2. období   
žák   
CJ-5-3-01  vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům  
CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
CJ-5-3-02p  rozumí slovům, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně setkal (zejména má-li k dispozici vizuální oporu) 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 číst a vyslovovat jednotlivá slova 
s pomocí učitele a vizuální 
podporou 

 vyhledat známé slovo 

 přiřadí známé slovo k obrázku 

 rozumět krátké, velmi 
jednoduché větě – slovnímu 
spojení 

 

 
Domácí divoká a cizokrajná 
zvířata 
Škola  
Širší rodina 
Vlastnosti 
Záliby  
Oslavy a svátky 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
Psaní 

Očekávané výstupy – 2. období   
žák     
CJ-5-4-01  napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a  

každodenního života  
CJ-5-4-02  vyplní osobní údaje do formuláře 
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  

 je seznámen s grafickou podobou cizího jazyka  
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Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl 

 opsat jednoduché slovo 

 
Grafická podoba jazyka 

 opis 
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Vzdělávací oblast  
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět  
ANGLICKÝ JAZYK 

Ročník  
6.  

 

 
Poslech s porozuměním 

 
Očekávané výstupy  
žák   
CJ-9-1-01  rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně  
CJ-9-1-02  rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
CJ-9-1-01p  rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech, které se týkají osvojených tematických okruhů  
CJ-9-1-02p  rozumí jednoduchým otázkám, které se týkají jeho osoby  
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 rozumět základním pojmům 
spojeným s oslavami 
významných svátků  

 

 
Oslavy a svátky - Vánoce, 
Velikonoce, narozeniny 
− opakování a prohlubování 

slovní zásoby  

 
Český jazyk – podobnost a 
rozdíly v české a anglické 
gramatice  
Hudební výchova – zvukový 
projev, intonace, síla a 
dynamika; písně v anglickém 
jazyce 
 
 
 
 

 
hromadná, skupinová i individuální práce  
audio-video technika  
didaktické hry 
dramatizace 
globální učení 
konverzace 
modelové situace  
napodobování 
opisování 
PC technika – využití výukových 
programů  
používání překladových slovníků  
práce s obrázky, učebnicí 
práce ve dvojicích 
procvičováni   

 

 rozumět osobním zájmenům 
s vyčasovaným slovesem být v 
kladné i záporné větě  

 

 
Osobní zájmena he, she a sloveso 
to be  

 opakování a rozšiřování slovní 
zásoby 

 další předměty používané ve 
třídě 

 pokyny pro práci ve třídě 

 otázka Co je to? 
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 rozlišit rozdíl mezi slovy this a 
that 

 
Zájmena this, that 

přiřazování, třídění, řazení 
reprodukování 
řízený rozhovor 
skupinová forma učení  
soutěže 
syntetická metoda  
říkanky, básničky, písničky 

 

 rozumět významu některých 
přivlastňovacích zájmen 

 
Přivlastňovací zájmena 

 my, your, his, her 

 

 rozlišit základní tvary 

 
Základní tvary 

 např.: kruh, čtverec, trojúhelník 
apod. 

 

 rozumět základním pojmům 
spojeným s místem pobytu  

 rozumět otázce Where are you 
from? 

 
Místo, kde žijeme  

 základní slovní zásoba spojená 
s místem pobytu 

 otázka Where are you from? 
 

 

 rozumět pojmenování 
jednotlivých částí obličeje  

 

 
Části obličeje  
 

 

 rozumět jednoduchým výrazům 
spojeným s herními činnostmi 
dětí  

 

 
Dětské hry a hračky  
− oblíbené činnosti dětí  

 

 chápat pojmy označující 
množství do počtu 12 

 
Čísla 

 v oboru do 12 

 jednotné a množné číslo 

 hodně x málo 
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Mluvení 
 
Očekávané výstupy   
žák   
CJ-9-2-01  zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích  
CJ-9-2-02  mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech  
CJ-9-2-03  vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
CJ-9-2-01p  odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho osoby  
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 používat základní fráze spojené 
s oslavami různých svátků 

 zeptat se na věk a rovněž 
odpovědět 

 

 
Základní fráze (přání) k 
významným svátkům a oslavám  

 Veselé Vánoce! 

 Veselé Velikonoce! 

 Vše nejlepší k narozeninám! 
 

 
Český jazyk – správná 
výslovnost, procvičování 
verbální a nonverbální 
komunikace  
 
 
 
 

  
 

 

 používat osobní zájmena já, ty 
on, ona, ono  

 používat sloveso být ve 
správném tvaru  

 
Osobní zájmena a sloveso to be  

 I, you, he, she, it 

 sloveso to be v náležitém tvaru 
v kladu i záporu 

 

 

 použít zájmena this, that  

 
Zájmena this, that 

 použití zájmen ve větách, v 
odpovědích na otázky  
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 používat správně některá 
přivlastňovací zájmena  

 
Přivlastňovací zájmena 

 použití zájmen my, your, his, 
her v jednoduchých větách 

 

 

 pojmenovat základní tvary  
 

 
Základní tvary 

 

 odpovědět na otázku Where are 
you from? 

 
Místo, kde žijeme 

  

 

 pojmenovat části obličeje 

 

 
Části obličeje 

  

 

 pojmenovat jednoduché hry a 
hračky  

 
Hry a hračky 

  

 

 počítat do 12 

 spočítat konkrétní předměty 

 podat informaci o svém věku, 

 zeptat se na něčí věk 
 

 
Čísla do 12 

  

 

 
 

Čtení s porozuměním 

 
Očekávané výstupy    
žák   
CJ-9-3-01  vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech  
CJ-9-3-02  rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
CJ-9-3-01p  rozumí slovům a jednoduchým větám, které se týkají osvojených tematických okruhů (zejména má-li k dispozici vizuální oporu)  
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Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 číst a vyslovovat jednotlivá slova 
s pomocí učitele a vizuální 
podporou 

 vyhledat známé slovo 

 přiřadit známé slovo k obrázku 

 rozumět krátké, velmi 
jednoduché větě – slovnímu 
spojení 

 
Širší rodina 
Zvířata 
Barvy 
Čísla do 12 
Škola 
Hry a hračky 
Místo, kde žijeme 
Části obličeje 
Základní geometrické tvary 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
Psaní 

 
Očekávané výstupy   
žák   
CJ-9-4-01  vyplní základní údaje o sobě ve formuláři  
CJ-9-4-02  napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat  
CJ-9-4-03  reaguje na jednoduché písemné sdělení  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
CJ-9-4-03p  reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se týkají jeho osoby 
 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 opsat jednoduché slovo 

 
Grafická podoba jazyka 
− opis 
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Vzdělávací oblast  
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět  
ANGLICKÝ JAZYK 

Ročník  
7. 

 

 
Poslech s porozuměním 

Očekávané výstupy  
žák   
CJ-9-1-01  rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně  
CJ-9-1-02  rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
CJ-9-1-01p  rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech, které se týkají osvojených tematických okruhů  
CJ-9-1-02p  rozumí jednoduchým otázkám, které se týkají jeho osoby  
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 rozpoznat základní odlišnosti 
anglické a české výslovnosti 

 správně reagovat na anglické 
pokyny při práci ve třídě 

 rozumět běžným mezinárodním 
slovům  

 

 
 

 pokyny pro práci ve třídě 

 seznámení s anglicky mluvícími 
zeměmi 

 pozdravy 

 představování se 

 mezinárodní slova 
 

 
Český jazyk – podobnost a 
rozdíly v české a anglické 
gramatice  
Hudební výchova – zvukový 
projev, intonace, síla a 
dynamika; písně v anglickém 
jazyce 
 

 
hromadná, skupinová i individuální práce  
audio-video technika  
didaktické hry 
dramatizace 
konverzace 
modelové situace  
napodobování 
opisování 
počítačová technika – využití výukových 
programů  
používání překladových slovníků 
práce s obrázky 
práce ve dvojicích 
procvičováni   
přiřazování, třídění, řazení 
reprodukování 
skupinová forma učení  
soutěže 
CD – nahrávky textů a cvičení z učebnic  

 

 rozumět pojmenování věcí 
běžně používaných při výuce 

 rozlišit jednotné a množné číslo 

 rozumět číslům do 20 

 rozumět používání slovesa být 
v daných mluvnických 
kategoriích 

 

 
Třída 
− věci ve třídě 
− množné číslo podstatných jmen 
− čísla do 20 
− sloveso být (to be) v 1. a 3. 

osobě (I, it) čísla jednotného, 
čas přítomný 

− použití slovesa být v otázce a 
záporu 
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 rozumět pojmům spojeným s 
tématem rodiny 

 rozumět jednoduchým pojmům 
popisujícím, jací jsou lidé 

 rozumět otázce na věk  

 rozumět číslům do 100 

 
Rodina 

 pojmenování členů rodiny 

 přídavná jména popisující osoby 

 čísla do 100 

 sloveso být (to be) ve 2. osobě a 
ve 3. osobě (you, he, she, it) 
čísla jednotného, čas přítomný 

 použití slovesa být v otázce a 
záporu, krátká odpověď 

 přivlastňovací zájmena  
 

využívání učebnic a pracovních listů  
 

 

 rozumět pojmům popisujícím byt 
nebo dům 

 rozumět otázce Where are you 
from? 

 rozumět použití slovesa být v 
přít. čase 

 
Dům, domov 

 místnosti v bytě nebo v domě 

 předložka v (in) a z (from) 

 sloveso být v množném čísle, 
shrnutí 

 osobní a přivlastňovací zájmena, 
shrnutí 

 

 

 rozumět pojmům popisujícím 
vybavení pokoje  

 rozlišovat základní předložky 
spojené s místem 

 
Pokoj 

 nábytek, vybavení pokoje, 
hračky 

 použití neurčitého členu, 
rozlišení a, an 

 předložky v, pod, na, vedle (in, 
uder, on, next to) 

 vazba there is, there are 
 

 

 

 rozumět pojmům popisujícím 
lidské tělo  

 rozumět slovesu to have 
 

 
Lidské tělo 

 pojmenování částí lidského těla 

 popis osoby 

 sloveso mít (to have) v kladu i 
záporu v přítomném čase 
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Mluvení 
 
Očekávané výstupy  
žák  
CJ-9-2-01  zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích  
CJ-9-2-02  mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech  
CJ-9-2-03  vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
CJ-9-2-01p  odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho osoby  
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 správně používat anglické 
pozdravy 

 představit sebe, popř. další 
osobu 

 zeptat se na něčí jméno 

 zeptat se na nějakou věc 

 používat běžná mezinárodní 
slova  

 

 

 pokyny pro práci ve třídě 

 seznámení s anglicky mluvícími 
zeměmi 

 pozdravy 

 představování se 

 mezinárodní slova 
 
 

 
Český jazyk – správná 
výslovnost, procvičování 
verbální a nonverbální 
komunikace  
Český jazyk – podobnost a 
rozdíly v české a anglické 
gramatice  
Hudební výchova – zvukový 
projev, intonace, síla a 
dynamika; písně v anglickém 
jazyce 
 

 
hromadná, skupinová i individuální práce  
audio-video technika  
didaktické hry 
dramatizace 
konverzace 
modelové situace  
napodobování 
opisování 
počítačová technika – využití výukových 
programů  
používání překladových slovníků 
práce s obrázky 
práce ve dvojicích 
procvičováni   
přiřazování, třídění, řazení 
reprodukování 
skupinová forma učení  
soutěže 
CD – nahrávky textů a cvičení z učebnic  
využívání učebnic a pracovních listů  
 

 

 správně pojmenovat věci běžně 
používané při výuce 

 tvořit pravidelné množné číslo 

 počítat do 20 

 správně používat sloveso být 
v daných mluvnických 
kategoriích 

 

 
Třída 
− věci ve třídě 
− množné číslo podstatných jmen 
− čísla do 20 
− sloveso být (to be) v 1. a 3. 

osobě (it) čísla jednotného, čas 
přítomný 

− použití slovesa být v otázce a 
záporu 
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 pojmenovat členy rodiny 

 ptát se, jací jsou lidé 

 popisovat sebe i ostatní lidi 

 podat informaci o svém věku 

 zeptat se na něčí věk 

 správně používat sloveso být 
v daných mluvnických 
kategoriích 

 
Rodina 

 pojmenování členů rodiny 

 přídavná jména popisující osoby 

 čísla do 100 

 sloveso být (to be) ve 2. osobě a 
ve 3. osobě (he, she) čísla 
jednotného, čas přítomný 

 použití slovesa být v otázce a 
záporu, krátká odpověď 

 přivlastňovací zájmena  
 

 

 popsat byt nebo dům 

 říci, ve které části domu se 
osoby nacházejí 

 říci odkud kdo je (z jakého 
města, popř. země) 

 zeptat se odkud kdo je 

 
Dům, domov 

 místnosti v bytě nebo v domě 

 předložka v (in) a z (from) 

 sloveso být v množném čísle, 
shrnutí 

 osobní a přivlastňovací zájmena, 
shrnutí 

 

 

 popsat pokoj  

 používat vazbu there is, there 
are 

 používat jednoduché předložky 
pro určení místa 

 

 
Pokoj 

 nábytek, vybavení pokoje, 
hračky 

 použití neurčitého členu, 
rozlišení a, an 

 předložky v, pod, na, vedle (in, 
uder, on, next to) 

 vazba there is, there are 
 

 

 

 pojmenovat části lidského těla 

 používat sloveso mít  

 
Lidské tělo 

 pojmenování částí lidského těla 

 popis osoby 

 sloveso mít (to have) v kladu i 
záporu v přítomném čase 
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Čtení s porozuměním 
Očekávané výstupy  
žák  
CJ-9-3-01  vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech  
CJ-9-3-02  rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
CJ-9-3-01p  rozumí slovům a jednoduchým větám, které se týkají osvojených tematických okruhů (zejména má-li k dispozici vizuální oporu)  
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 číst a rozumět jednoduchým 
slovům, popř. větám z 
probíraných tematických okruhů  

 

 
Třída 
Rodina 
Dům, domov 
Pokoj 
Lidské tělo 
 

 
 

 

 

 
Psaní 

Očekávané výstupy  
žák  
CJ-9-4-01  vyplní základní údaje o sobě ve formuláři  
CJ-9-4-02  napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat  
CJ-9-4-03  reaguje na jednoduché písemné sdělení  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
CJ-9-4-03p  reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se týkají jeho osoby  
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 opsat jednoduchá slova, popř. věty 

 
 
Opis jednotlivých slov, popř. vět 
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Vzdělávací oblast  
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět  
ANGLICKÝ JAZYK 

Ročník  
8. 

 
Poslech s porozuměním 

 
Očekávané výstupy  
žák   
CJ-9-1-01  rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně  
CJ-9-1-02  rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
CJ-9-1-01p  rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech, které se týkají osvojených tematických okruhů  
CJ-9-1-02p  rozumí jednoduchým otázkám, které se týkají jeho osoby  
 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 rozumět pojmenování běžných druhů 
domácích zvířat 

 rozumět slovesům být a mít v daných 
mluvnických kategoriích 

 

 
Domácí zvířata 

 pojmenování běžných druhů 
zvířat 

 opakování slovesa být (to 
be) a mít (to have) 

 sloveso mít (to have) 
v otázce  

 

 
Český jazyk – komunikace a 
komunikační prostředky 
Hudební výchova – zvukový 
projev, intonace, síla a 
dynamika zvuku 
Informatika – zdokonalování 
se na PC 
 

 
 
hromadná, skupinová i individuální 
práce  
audio-video technika  
didaktické hry 
dramatizace 
konverzace 
modelové situace  
napodobování 
opisování 
počítačová technika – využití výukových 
programů  
používání překladových slovníků 
práce s obrázky 
práce ve dvojicích 
procvičováni   
přiřazování, třídění, řazení 
reprodukování 

 

 rozumět pojmenování běžných 
sportovních disciplín a jiných zájmových 
činností 

 rozumět slovesu umět  

 
Zájmy a koníčky 

 názvy sportů a jiných 
zájmových činností 

 sloveso umět (can) v kladu i 
záporu v přítomném čase 

 

 

 rozumět pojmenování základních druhů 
ovoce a zeleniny 

 
Jídlo a pití 
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  názvy jídel, pití, ovoce a 
zeleniny 

 sloveso mít rád (like) v kladu 
i záporu, i v otázce a krátké 
odpovědi 

 

 skupinová forma učení  
soutěže 
CD – nahrávky textů a cvičení z učebnic  
využívání učebnic a pracovních listů  
 

 

 rozumět pojmenování školních předmětů 

 rozumět výrazům spojeným s popisem 
jednoduchých denních činností 

 rozumět pojmenování dnů v týdnu 

 chápat význam časových předložek  
 

 
Čas a my 

 školní předměty 

 rozvrh hodin 

 různé denní činnosti 

 dny v týdnu 

 časové předložky (in, on, at, 
from-to) 

 vyjadřování času 
 

 

 rozumět pojmenování ročních období 

 rozumět pojmům pro popis počasí 

  
Roční období, počasí 

 slovní zásoba spojená s 
popisem ročního období a 
počasí 

 

 rozumět pojmenování základních druhů 
oblečení a doplňků  

 

 
Oblečení 

 druhy oblečení a doplňky  

 přítomný čas průběhový 
(kladný i záporný tvar, 
otázka – pouze sloveso 
nosit „wear“) 
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Mluvení 
 
Očekávané výstupy  
žák  
CJ-9-2-01  zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích  
CJ-9-2-02  mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech  
CJ-9-2-03  vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
CJ-9-2-01p  odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho osoby  
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 pojmenovat běžné druhy 
domácích zvířat 

 používat správně slovesa být a 
mít v daných mluvnických 
kategoriích 

 
 

 
Domácí zvířata 

 pojmenování běžných druhů 
zvířat 

 opakování slovesa být (to be) a 
mít (to have) 

 sloveso mít (to have) v otázce  
 

 
Český jazyk – komunikace a 
komunikační prostředky 
Hudební výchova – zvukový 
projev, intonace, síla a 
dynamika zvuku 
Informatika – zdokonalování se 
na PC 
 

 
hromadná, skupinová i individuální práce  
audio-video technika  
didaktické hry 
dramatizace 
konverzace 
modelové situace  
napodobování 
opisování 
počítačová technika – využití výukových 
programů  
používání překladových slovníků  
práce s obrázky, učebnicí 
práce ve dvojicích 
procvičováni   
přiřazování, třídění, řazení 
reprodukování 
řízený rozhovor 
skupinová forma učení  
soutěže 
CD – nahrávky textů a cvičení z učebnic  
využívání učebnic a pracovních listů  
 

 

 pojmenovat běžné sportovní 
disciplíny a jiné zájmové činnosti 

 používat správně a vhodně 
sloveso umět  

 
Zájmy a koníčky 

 názvy sportů a jiných zájmových 
činností 

 sloveso umět (can) v kladu i 
záporu v přítomném čase 

 

 

 pojmenovat základní druhy 
ovoce a zeleniny 

 formulovat, co žák má a nemá 
rád 

 správně používat sloveso mít 
rád v otázce 

 

 
Jídlo a pití 

 názvy jídel, pití, ovoce a zeleniny 

 sloveso mít rád (like) v kladu i 
záporu, i v otázce a krátké 
odpovědi 
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 pojmenovat školní předměty 

 popsat jednoduché denní 
činnosti, režim dne 

 pojmenovat dny v týdnu 

 používat časové předložky  

 popsat školní rozvrh 
 

 
Čas a my 

 školní předměty 

 rozvrh hodin 

 různé denní činnosti 

 dny v týdnu 

 časové předložky (in, on, at, 
from-to) 

 vyjadřování času 
 

 

 pojmenovat roční období 

 jednoduše popsat počasí 
 

 
Roční období, počasí 

 slovní zásoba spojená s 
popisem ročního období a 
počasí 

 

 

 pojmenovat základní druhy 
oblečení a doplňků  

 

 
Oblečení 

 druhy oblečení a doplňky pro 
zvláštní příležitosti 

 barvy oblečení 

 přítomný čas průběhový (kladný 
i záporný tvar, otázka – pouze 
sloveso nosit „wear“) 

 

 
 

 
Čtení s porozuměním 

Očekávané výstupy  
žák  
CJ-9-3-01  vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech  
CJ-9-3-02  rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
CJ-9-3-01p  rozumí slovům a jednoduchým větám, které se týkají osvojených tematických okruhů (zejména má-li k dispozici vizuální oporu)  
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Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 číst a rozumět jednoduchým 
slovům, popř. větám z 
probíraných tematických okruhů  

 

 
Domácí zvířata 
Zájmy a koníčky 
Jídlo a pití 
Roční období, počasí 
Čas a my 
Oblečení 
 

 
 

 

 

 
 

Psaní 
Očekávané výstupy  
žák  
CJ-9-4-01  vyplní základní údaje o sobě ve formuláři  
CJ-9-4-02  napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat  
CJ-9-4-03  reaguje na jednoduché písemné sdělení  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
CJ-9-4-03p  reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se týkají jeho osoby  
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 opsat jednoduchá slova, popř. 
věty 

 
Opis jednotlivých slov, popř. vět 
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Vzdělávací oblast  
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět  
ANGLICKÝ JAZYK 

Ročník  
9. 

 

Poslech s porozuměním 
Očekávané výstupy  
žák  
CJ-9-1-01  rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně  
CJ-9-1-02  rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
CJ-9-1-01p  rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech, které se týkají osvojených tematických okruhů  
CJ-9-1-02p  rozumí jednoduchým otázkám, které se týkají jeho osoby  
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 rozumět pojmům označujícím 
běžná povolání  

 rozumět vybraným slovesům  

 
Lidé a jejich povolání 

 povolání 

 činnosti lidí 

 přítomný čas prostý, průběhový 
– prohlubování učiva 

 

 
Český jazyk – komunikace a 
komunikační prostředky 
Český jazyk – podobnost a 
rozdíly v české a anglické 
gramatice  
PT: OSV - komunikace: nácvik 
komunikace v různých situacích 
 

 
hromadná, skupinová i individuální práce  
audio-video technika  
didaktické hry 
dramatizace 
konverzace 
modelové situace  
napodobování 
opisování 
počítačová technika – využití výukových 
programů  
používání překladových slovníků  
práce s obrázky 
práce ve dvojicích 

 

 rozumět slovnímu spojení Rád 
bych… 

 chápat pojmy označující 
jednotlivé obchody 

 

 
Nakupování 

 slovní spojení  
      Rád bych (I ´d like…) 

 předložky a příslovce místa   ( in, 
between, next to, opposite) 
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 rozlišit základní a řadové 
číslovky 

 rozumět názvům měsíců v roce  

 chápat zápis data  

 
Narozeniny 

 řadové číslovky 

 měsíce v roce 

 vyjadřování data 

 sloveso „to be“ v minulém čase 
(was, were) 

 
 

 
 
 

procvičováni   
přiřazování, třídění, řazení 
reprodukování 
řízený rozhovor 
skupinová forma učení  
soutěže 
CD – nahrávky textů a cvičení z učebnic  
využívání učebnic a pracovních listů  
 

 

 rozumět názvům běžných 
domácích i cizokrajných zvířat 

 rozumět základním pojmům 
spojeným s popisem krajiny   

 
 

 
Zvířata 

 druhy zvířat 

 jednoduchý popis krajiny 

 opakování otázek slovesa („to 
be“, „to have“, „can“) 

 prohlubování přítomného času 
prostého  

       

 

 rozumět názvům sportovních 
disciplín, hudebních nástrojů 

 odlišit přítomný a minulý čas 
vybraných pravidelných a 
nepravidelných sloves  

 
Aktivity, činnosti 

 sportovní disciplíny 

 hudební nástroje 

 příslovce a fráze vyjadřující 
minulost 

 minulý čas pravidelných sloves 
(kladný tvar, otázka) 

 minulý čas nepravidelných 
sloves 

 

 
rozumět pojmenování vybraných 
cizích zemí a míst na Zemi 

 
Prázdniny 
místa prázdninových pobytů  
způsoby vyjádření budoucího času  
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Mluvení  

Očekávané výstupy  
žák  
CJ-9-2-01  zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích  
CJ-9-2-02  mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech  
CJ-9-2-03  vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
CJ-9-2-01p  odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho osoby  

 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 pojmenovat základní povolání 

 popsat jednoduché činnosti lidí 
na obrázku 

 

 
Lidé a jejich povolání 

 povolání 

 činnosti lidí 

 přítomný čas prostý, průběhový 
– prohlubování učiva 

 

 
Český jazyk – komunikace a 
komunikační prostředky 
Český jazyk – podobnost a 
rozdíly v české a anglické 
gramatice  
PT: OSV - komunikace: nácvik 
komunikace v různých situacích 
 
  
 

 
hromadná, skupinová i individuální práce  
audio-video technika  
didaktické hry 
dramatizace 
konverzace 
modelové situace  
napodobování 
opisování 
počítačová technika – využití výukových 
programů  
používání překladových slovníků  
práce s obrázky 
práce ve dvojicích 
procvičováni   
přiřazování, třídění, řazení 
reprodukování 
řízený rozhovor 
skupinová forma učení  
soutěže 
CD – nahrávky textů a cvičení z učebnic  
využívání učebnic a pracovních listů  
 

 

 používat slovní spojení Rád 
bych… 

 požádat o vybrané druhy zboží v 
obchodě  

 popsat kde se co ve městě 
nachází 

 

 
Nakupování 

 slovní spojení  
      Rád bych (I ´d like…) 

 předložky a příslovce místa   ( in, 
between, next to, opposite) 

 

 

 používat řadové číslovky 

 říci, kdy má kdo narozeniny 
 

 
Narozeniny 

 řadové číslovky 

 měsíce v roce 

 vyjadřování datumu 

 sloveso „to be“ v minulém čase 
(was, were) 
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 pojmenovat zvířata v ZOO, 
domácí zvířata  

 popsat, kde zvířata žijí (moře, 
les,…) 

 
 
 

 
Zvířata 

 druhy zvířat 

 jednoduchý popis krajiny 

 opakování otázek slovesa („to 
be“, „to have“, „can“ 

 prohlubování přítomného času 
prostého  

       

 

 pojmenovat sportovní disciplíny, 
hudební nástroje 

 používat příslovce a fráze 
vyjadřující minulost 

 jednoduše popsat, co se stalo v 
minulosti pomocí vybraných 
sloves 

 
Aktivity, činnosti 

 sportovní disciplíny 

 hudební nástroje 

 příslovce a fráze vyjadřující 
minulost 

 minulý čas pravidelných sloves 
(kladný tvar, otázka) 

 minulý čas nepravidelných 
sloves 

 

 

 pojmenovat místa, kde se dají 
trávit prázdniny a volný čas 

 

 
Prázdniny 

 místa prázdninových pobytů  

 způsoby vyjádření budoucího 
času  

 

 
 
 

 
 
 

Čtení s porozuměním 
Očekávané výstupy   
žák  
CJ-9-3-01  vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech  
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace  
  
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
CJ-9-3-01p  rozumí slovům a jednoduchým větám, které se týkají osvojených tematických okruhů (zejména má-li k dispozici vizuální oporu)  
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Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 číst a rozumět jednoduchým 
slovům, popř. větám z 
probíraných tematických okruhů  

 

 
Lidé a jejich povolání 
Nakupování 
Narozeniny 
Zvířata 
Aktivity, činnosti 
Prázdniny 

 
 

 

 

 
 

Psaní  
Očekávané výstupy  
žák  
CJ-9-4-01  vyplní základní údaje o sobě ve formuláři  
CJ-9-4-02  napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat  
CJ-9-4-03  reaguje na jednoduché písemné sdělení  

  
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
CJ-9-4-03p  reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se týkají jeho osoby  
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 opsat jednoduchá slova, popř. 
věty 

 

 
Opis jednotlivých slov, popř. vět 
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6.1.3 Vyučovací předmět: SLOVENSKÝ JAZYK 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu 
 
Obsahové, časové a organizační vymezení  
 
Výuka základů slovenského jazyka napomáhá žákům pomocí jazyka slovanského původu prohlubovat 
znalosti o slovanských zemích obecně a rozlišovat český a slovenský jazyk. Se slovenským jazykem se 
všichni setkávají v  každodenním životě, proto je učivo zaměřeno konverzačně a prakticky. Žáci se 
seznamují především se zvukovou podobou slovenského jazyka, s rozdílností v přízvuku proti českému 
jazyku. Vhodnou a přiměřenou formou dle individuálních možností si osvojují jednoduchá slova, fráze 
nebo větné celky. Učí se vyhledávat slovenské výrazy, snaží se je vhodně použít. Získávají základní 
znalosti slovenských reálií. 
Slovenský jazyk je zařazen do vzdělávacího plánu školy v 8. a 9. ročníku s tříhodinovou týdenní časovou 
dotací.  
 
Uplatňované metody a formy práce 
 
Výuka probíhá ve třídě, případně je doplněna prací s výukovými programy. Podle schopností a potřeb 
žáků volí učitel hromadnou, skupinovou nebo individuální formu učení. Žáci pracují s vhodnými 
pracovními listy, učebními texty a audiovizuální techniku. 
 
Učitel využívá k naplňování jednotlivých klíčových kompetencí následující výchovné a vzdělávací 
strategie: 
 
Kompetence k učení 
Žák by měl: 

 vyhledávat slovíčka, slovní obraty, jednoduché fráze z více zdrojů a vhodně je používat 
- učitel při práci s vyhledávači a slovníky umožňuje žákovi osvojit si základní slovní zásobu  

 používat jednoduché výrazy a věty  
- učitel vede pomocí jednoduché a řízené konverzace žáka k používání jednoduchých 

slovenských slovních obratů 
 
Kompetence komunikativní 
Žák by měl: 

 snažit se domluvit a porozumět sdělenému obsahu učiva 
- učitel kladením jednoduchých otázek napomáhá rozvoji komunikačních schopností  
- řízenou konverzací vede žáka k porozumění obsahu vět a frází 

 použít slovíčka a jednoduché fráze při konverzačních cvičení 
- učitel řízeným dialogem, s využitím internetových vyhledávačů, vede žáka k používání 

jednoduchých a správných výrazů     
 
Kompetence sociální a personální 
Žák by měl: 

 zapojit se do skupin a umět použít slovenský jazyk k navázání kontaktu 
- učitel vytvářením konverzačních skupin vede žáka k navazování kontaktů a používání 

vhodných výrazových prostředků 
 
Zařazená průřezová témata: 
Osobnostní a sociální výchova  

 Komunikace: nácvik komunikace v různých situacích 
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Vzdělávací oblast  
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět  
SLOVENSKÝ JAZYK 

Ročník  
8. 

 
Poslech s porozuměním 

 
Očekávané výstupy  
žák   
DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně  
DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu  
DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
DCJ-9-1-01p je seznámen se zvukovou podobou cizího jazyka  
DCJ-9-1-02p rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování  
DCJ-9-1-03p rozumí jednoduchým slovům, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně setkal (zejména má-li k dispozici vizuální oporu)  
- rozumí otázkám, které se týkají základních osobních údajů (zejména jména a věku)  
- rozumí jednoduchým pokynům učitele  
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 rozpoznat základní odlišnosti slovenské 
a české výslovnosti, zejména v intonaci a 
přízvuku 

 používat základní slovenské pozdravy 

 představit se 

 zeptat se na jméno a na věk 

 poděkovat 
 

 
Úvod do učiva 

 zvuková podoba jazyka 

 rozdílnost mezi českým a 
slovanským jazykem 

 pozdravy 

 představování se 

 otázky Jak se jmenuješ? 
Kolik je ti let? 

 

 
Český jazyk – správná 
výslovnost, procvičování 
verbální a nonverbální 
komunikace  
Hudební výchova – zvukový 
projev, intonace, síla a 
dynamika 
 

 
hromadná, skupinová i individuální 
práce  
audio-video technika  
didaktické hry 
dramatizace 
konverzace 
modelové situace  
napodobování 
počítačová technika – využití výukových 
programů  
práce ve skupinách 
procvičování 
reprodukování 
používání překladových slovníků  
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Mluvení 
 
Očekávané výstupy  
žák  
DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů  
DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat  
DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
DCJ-9-2-01p pozdraví a poděkuje, vyjádří souhlas a nesouhlas  
DCJ-9-2-02p sdělí své jméno a věk   
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 pozdravit, rozloučit se 

 poprosit, poděkovat 

 představit se, popř. představit 
někoho druhého 

 zeptat se na něčí jméno 

 říci svůj věk 

 zeptat se na věk 

 říci, co má rád, co se mu líbí 
 říci, co nemá rád, co se mu 

nelíbí 
 

 
Základy konverzace 

 základní výslovnostní návyky  

 pozdravy 

 základní zdvořilostní fráze  

 ano, ne 

 prosba, poděkování 
 

 
Český jazyk – správná 
výslovnost, procvičování 
verbální a nonverbální 
komunikace 
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Čtení s porozuměním 
Očekávané výstupy  
žák  
DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům  
DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům  
DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
DCJ-9-3-02p rozumí jednoduchým slovům, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně setkal (zejména má-li k dispozici vizuální oporu)  
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 číst a rozumět jednoduchým 
slovům, větám z probíraných 
tematických okruhů  

 

 
Domov 

Rodina 

Škola 

Volný čas 

Dopravní prostředky 

Kalendářní rok (svátky, roční 
období, měsíce, dny v týdnu, 
hodiny) 

Zvířata 

Příroda 
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Psaní 
Očekávané výstupy  
žák  
DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři  
DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat  
DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
DCJ-9-4-02p reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se týkají jeho osoby  
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 opsat jednoduchá slova, popř. 
věty 

 
Opis jednotlivých slov, popř. vět 
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Vzdělávací oblast  
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět  
SLOVENSKÝ JAZYK 

Ročník  
9. 

 

Poslech s porozuměním 

 
Očekávané výstupy  
žák   
DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně  
DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu  
DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
DCJ-9-1-01p je seznámen se zvukovou podobou cizího jazyka  
DCJ-9-1-02p rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování  
DCJ-9-1-03p rozumí jednoduchým slovům, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně setkal (zejména má-li k dispozici vizuální oporu)  
- rozumí otázkám, které se týkají základních osobních údajů (zejména jména a věku) 
- rozumí jednoduchým pokynům učitele  
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 rozumět základním pojmům 
spojeným s oslavami 
významných svátků  

 

 
Oslavy a svátky - Vánoce, 
Velikonoce, narozeniny, státní 
svátky společné/odlišné v Česku a 
na Slovensku 
− opakování a prohlubování 

slovní zásoby  

 
Český jazyk – komunikace a 
komunikační prostředky 
Český jazyk – podobnost a 
rozdíly v české a slovenské 
gramatice  
 
 

 
hromadná, skupinová i individuální práce  
audio-video technika  
didaktické hry 
dramatizace 
konverzace 
modelové situace  
napodobování 
počítačová technika – využití výukových 
programů  
používání překladových slovníků  

  
 

 

 rozlišit základní a řadové 
číslovky 

 rozumět názvům měsíců v roce  

 

 řadové číslovky 

 měsíce v roce 
 

 
Anglický jazyk – měsíce v roce 
 
 
 
Anglický jazyk – sportovní 
disciplíny 

 

 rozumět názvům sportovních 
disciplín, hudebních nástrojů 

 

 
Aktivity, činnosti 

 sportovní disciplíny 

 hudební nástroje 
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Mluvení  
 
Očekávané výstupy  
žák  
DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů  
DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat  
DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
DCJ-9-2-01p pozdraví a poděkuje, vyjádří souhlas a nesouhlas  
DCJ-9-2-02p sdělí své jméno a věk   

 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 pozdravit, rozloučit se 

 poprosit, poděkovat 

 představit se, popř. představit 
někoho druhého 

 zeptat se na něčí jméno 

 říci svůj věk 

 zeptat se na věk 

 říci, co má rád, co se mu líbí 
 říci, co nemá rád, co se mu 

nelíbí 
 

 
Základy konverzace 

 základní výslovnostní návyky  

 pozdravy 

 základní zdvořilostní fráze  

 ano, ne 

 prosba, poděkování 
 

 
Český jazyk – správná 
výslovnost, procvičování 
verbální a nonverbální 
komunikace 
 

 
hromadná, skupinová i individuální práce  
audio-video technika  
didaktické hry 
dramatizace 
konverzace 
modelové situace  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



6-114 

 

Čtení s porozuměním 
 
Očekávané výstupy  
žák  
DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům  
DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům  
DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
DCJ-9-3-02p rozumí jednoduchým slovům, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně setkal (zejména má-li k dispozici vizuální oporu)  
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 číst a rozumět jednoduchým 
slovům, větám z probíraných 
tematických okruhů  

 

 
Povolání 

Lidské tělo 

Zdraví 

Jídlo 

Oblékání 

Nákupy 

Kalendářní rok (svátky, roční 
období, měsíce, dny v týdnu, 
hodiny) 

Zvířata 

Příroda 

Počasí 

Reálie Slovenska 

 

 
Zeměpis – Slovenská republika 
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Psaní  

 
Očekávané výstupy  
žák  
DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři  
DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat  
DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
DCJ-9-4-02p reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se týkají jeho osoby  
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 opsat slova, věty 
 

 
Opis jednotlivých slov, vět 
z probíraných témat 
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6.2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je zařazena na 1. i 2. stupni a je realizována v 
samostatných vyučovacích předmětech Matematika a Rýsování. 
 

6.2.1 Vyučovací předmět: MATEMATIKA 

 
1. stupeň 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu 
 
Obsahové, časové a organizační vymezení 

Cílem vyučování matematice na 1. stupni je vytvořit u žáků matematické představy, vědomosti a 
dovednosti, které si dále prohlubují a uplatňují na 2. stupni. Žáci se seznamují s čísly, vytvářejí si 
konkrétní představu o čísle a číselné ose, osvojují si základní pojmy, symboly a postupy matematických 
operací. Osvojováním základů geometrie zdokonalují svůj grafický projev a učí se přesnosti. 
Samostatným řešením různých zábavných úloh rozvíjejí logické myšlení, matematickou představivost a 
prostorovou orientaci. 
 
Vzdělávací obsah předmětu je členěn do tematických okruhů: 

 Číslo a početní operace 

 Závislosti, vztahy a práce s daty 

 Geometrie v rovině a v prostoru 

 Nestandardní aplikační úlohy a problémy 
 

Vyučovací předmět Matematika je v rámci ŠVP vyučován ve všech ročnících 1. stupně s celkovou 
časovou dotací 24 hodin, z toho v 1. ročníku čtyři hodiny, ve 2. až 5. ročníku pět hodin týdně. Předmět 
byl posílen o čtyři disponibilní hodiny věnované rozvoji motorických schopností a praktických dovedností 
při manipulaci s geometrickými a jinými matematickými pomůckami.  
 
 
Uplatňované metody a formy práce 
 
Výuka probíhá ve třídě i v jiných prostorách školy, kdy žáci při praktických činnostech ověřují získané 
dovednosti. 
Vyučování je doplňováno zábavnými metodami (např. práce ve skupinách, dvojicích, počtářské soutěže 
a didaktické hry).  
Velký důraz je kladen na výběr vhodných pomůcek. Kromě učebnic, pracovních a školních sešitů jsou 
používány číselné řady různých oborů, kartičky s čísly a symboly, tabulky sčítání, násobení a další 
pomůcky a učební materiály. 
 
 
 
Učitel využívá k naplňování jednotlivých klíčových kompetencí následující výchovné a vzdělávací 
strategie: 
 
Kompetence k učení 
Žák by měl: 

 zvládat postupy základních matematických operací a využívat je k řešení matematických úloh 

 učitel poskytuje žákovi dostatek příležitostí k opakování a procvičování osvojených 
postupů (např. při didaktických hrách, soutěžích …) při uplatňování principu názornosti 

 pracovat s učebnicí a učebními materiály podle pokynů učitele, používat pravítko a kalkulátor 

 učitel dává žákovi vhodné a odpovídající pokyny k vyhledání daného učiva, předvede 
žákovi manipulaci s pomůckami 

 uvědomit si vlastní pokrok v osvojování matematického učiva 

 učitel zadává žákovi diferencované úkoly podle jeho schopností, uplatňuje individuální 
přístup k žákovi 
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 používat základní matematické pojmy odpovídající jeho věku při řešení zadaných úloh 

 učitel poskytuje žákovi dostatek možností k užívání matematických pojmů (slovní 
vyjádření úlohy) 

 zformulovat znění jednoduché slovní úlohy podle pokynů učitele s využitím poznatků 
vycházejících z okolního prostředí 

 učitel předkládá žákovi dostatek námětů z okolního prostředí a běžného života 

 používat základní matematické symboly při řešení matematických operací 

 učitel navozuje žákovi dostatek příležitostí k užívání matematických symbolů 
(sestavování příkladů k názorným situacím písemnou formou, manipulací s kartičkami 
čísel a symbolů) 

 uvědomit si význam osvojení si základního matematického učiva pro zvládnutí náročnějších 
operací ve vyšších ročnících 

 učitel ukazuje žákovi význam učení a vzdělání na konkrétních příkladech vycházejících 
z běžného života   

 
Kompetence k řešení problémů 
Žák by měl: 

 s ohledem na věk a schopnosti samostatně řešit jednoduché matematické úlohy a volit vhodné 
způsoby jejich řešení 

 učitel předkládá žákovi dostatek úloh pro jeho samostatnou práci 

 s pomocí učitele korigovat chybná řešení 

 učitel vede žáka k rozpoznání chyby při řešení úkolu a pomáhá mu najít správné řešení 
 
Kompetence komunikativní 
Žák by měl: 

 dle svých možností rozumět obsahu znění slovních úloh a běžným záznamům jednoduchých 
matematických úloh a operací 

 učitel předkládá žákovi dostatek jednoduchých textů a početních příkladů k řešení 
matematických úloh a vede ho tak k pochopení obsahu sdělení 

 
Kompetence pracovní 
Žák by měl: 

 zvládat manipulaci s jednoduchými matematickými pomůckami 

 učitel poskytuje žákovi dostatek možností pro užívání matematických pomůcek 

 s ohledem na věk a své možnosti prodlužovat dobu soustředěného pracovního výkonu 

 učitel zadává žákovi úlohy přiměřené jeho schopnostem a vytváří klidné pracovní klima, 
důležité pro soustředěnou práci žáka 

 

 
Zařazená průřezová témata: 
Osobnostní a sociální výchova 

- Rozvoj schopností poznávání: hry na cvičení pozornosti, soustředění, dovedností 
zapamatování 

Environmentální výchova 
- Základní podmínky života: průběžné měření, zapisování a porovnávání venkovních teplot 
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Vzdělávací oblast 
MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 

Vyučovací předmět 
MATEMATIKA 

Ročník  
1. 

 
 

Číslo a početní operace 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 číst, psát a používat číslice v oboru do 5  

 orientovat se na číselné ose v oboru do 
5  

 určit číslo před a za daným číslem 

 užívat řadové číslovky 1. - 5. 
v konkrétních situacích 

 

 počítat předměty a porovnat jejich 
množství 

 

 sčítat a odčítat s užitím názoru v oboru 
do 5  

 

 znát matematické operátory +, −, = 
a umět je zapsat  

 

 provést rozklad čísla s užitím názoru 
v oboru do 5  

 

 s pomocí učitele řešit jednoduché slovní 
úlohy na sčítání a odčítání v oboru do 5 

 
Obor přirozených čísel do 5 
− numerace do 5 
 
− číselná osa 
 
 
− řadové číslovky 
 
 
− porovnávání  
 
 
− názorné sčítání a odčítání 
 
 
− matematické operátory +, −, = 
 
 
− rozklad čísla, dočítání 
 
 
 
− jednoduché slovní úlohy 
 
 

 
Český jazyk - rozvoj myšlení 
a řeči, rozpočítadla, říkadla 
 
Tělesná výchova - hry s čísly, 
užití řadových číslovek 
při rozpočítávání 
 
Hudební výchova - písně, 
rytmizace 
 
Výtvarná výchova - kresba 
určitého počtu věcí, koláže 
(písmo, číslice) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
počítání osob (věcí) ve třídě 
 
soutěž - hledání kartiček s čísly 
rozmístěných po třídě 
 
 
 
početní omalovánky 
 
využití počítačových programů 
 
 
 
 
kartičky se symboly +, -, = 
 
 
využívání kartiček s čísly a symboly 
+, -, = při tvoření příkladů ke slovním 
úlohám 
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Závislosti, vztahy a práce s daty 
 

 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 s pomocí rozumět pojmům: pod, nad, 
před, za, nahoře, dole, vpředu, vzadu a 
orientovat se podle pokynů 

 

 
Orientace v prostoru  
 
 
 
 

 
Český jazyk, Tělesná výchova 
- prostorová orientace 
 
Člověk a jeho svět - orientace v 
okolí (třída, škola) 

 
 
manipulace s předměty v prostoru 
podle pokynů 
 
 

 
 

 modelovat jednoduché situace podle 
pokynů s využitím pomůcek 

 vytvořit soubory o daném počtu prvků 
v oboru do 5 

 počítat předměty v daných souborech 
 

 
Manipulační činnosti 
s konkrétními předměty;  
− soubory o daném počtu prvků 
 
 
 
 

 
 
PT: OSV – Rozvoj schopností 
poznávání - hry na cvičení 
pozornosti, soustředění, 
dovedností zapamatování 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 zvládat doplňování jednoduchých tabulek, 
schémat a posloupností čísel v oboru 
do 5 

 

 
Tabulky 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 využívat matematických znalostí při 
manipulaci s drobnými mincemi 
(1,  2,  5 Kč) – za pomoci učitele 

 s pomocí učitele řešit slovní úlohy 
s použitím daných platidel 

 
Peníze 
− manipulace s drobnými 

mincemi (1, 2, 5 Kč) 

 
 
Člověk a jeho svět - 
manipulace s penězi v běžném 
životě 
 

 
 
modely mincí, mince 
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Geometrie v rovině a v prostoru 
 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 

 poznat základní geometrické tvary 
 
 
 

 
Základní útvary v rovině 
− čtverec, kruh, obdélník, 

trojúhelník 
 

 
Výtvarná výchova - kresba 
geometrických tvarů 
 
Pracovní výchova - práce 
se stavebnicí, modelování 
geometrických tvarů 
 
Člověk a jeho svět - tvary 
dopravních značek 

 
soutěžní hry a manipulace s modely 
geometrických tvarů a těles 
 
vyhledávání a poznávání geometrických 
tvarů a těles ve svém okolí 
 
sestavování geometrických tvarů ze 
stavebnice 
 

 
Základní útvary v prostoru  
− krychle, koule, válec 
− seznámení (poznávání těles 

ze stavebnic) 
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Vzdělávací oblast 
MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 

Vyučovací předmět 
MATEMATIKA 

Ročník  
2. 

 

 
Číslo a početní operace 

 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 
 

 číst, psát a používat číslice 0 - 10 

 orientovat se na číselné ose v oboru do 
10 

 určit číslo před a za daným číslem 

 užívat řadové číslovky 1. - 10. 
v konkrétních situacích 

 

 porovnávat množství a vytvářet soubory 
prvků podle daných kritérií v oboru do 10 

 znát matematické operátory <, >, = a 
umět je zapsat 

 

 sčítat a odčítat s užitím názoru v oboru do 
10  

 umět použít tabulku sčítání 
 

 umět provést rozklad čísel v oboru do 10 
s užitím názoru  

 

 řešit jednoduché slovní úlohy na sčítání a 
odčítání v oboru do 10 

 
Opakování učiva 1. ročníku 
 
Obor přirozených čísel do 10 
− numerace do 10 
− číslo 0 
− číselná osa 
 
− řadové číslovky 
 
− porovnávání  
 
− vztahy více, méně, rovná se a 

jejich symboly 
 
− názorné sčítání a odčítání  
 
− tabulka sčítání 
− automatizace početních spojů 

sčítání a odčítání do 10 
 
− rozklad čísla, dočítání 
 
− slovní úlohy 
 

 
 
Český jazyk - rozvoj myšlení 
a řeči 
 
Výtvarná výchova - kresba 
určitého počtu věcí, koláže 
z číslic 
 
Tělesná výchova - hry s čísly, 
užití řadových číslovek 
při rozpočítávání 
 
Člověk a jeho svět - počítání 
dnů v týdnu 
 
 

 
 
 
vyhledávání daných čísel na číselné 
ose 
 
 
 
 
 
kartičky se symboly > < = 
 
 
 
početní omalovánky 
 
využití počítačových programů 
 
 
 
 
 
tvoření příkladů ke slovním úlohám 
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Závislosti, vztahy a práce s daty 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 rozumět pojmům vpravo, vlevo, pod, nad, 
před, za, nahoře, dole, vpředu, vzadu  

 ukázat správný směr či polohu 
 

 
Orientace v prostoru   

− prohloubení učiva 1. ročníku 
 
 

 

 
Český jazyk, Tělesná výchova 
- prostorová orientace 
Člověk a jeho svět - orientace 
v okolí školy a bydliště 
Výtvarná výchova - kompozice 
v prostoru 

 
 
manipulace s předměty v prostoru 
podle pokynů 
 

 
 

 modelovat jednoduché situace podle 
pokynů s využitím pomůcek 

 vytvořit soubory o daném počtu prvků 
v oboru do 10 

 počítat předměty v daných souborech 
 

 
Manipulační činnosti 
s konkrétními předměty 
− soubory o daném počtu prvků 
 
 
 
 

 
 
PT: OSV – Rozvoj schopností 
poznávání - hry na cvičení 
pozornosti, soustředění, 
dovedností zapamatování 
(didaktické hry) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 zvládat doplňování jednoduchých tabulek, 
schémat a posloupností čísel v oboru 
do 10 

 

 
Tabulky 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 s pomocí učitele využívat matematických 
znalostí při manipulaci s drobnými 
mincemi (1, 2, 5, 10 Kč) 

 řešit slovní úlohy s použitím daných 
platidel 

 
Peníze 
− manipulace s drobnými 

mincemi (1, 2,  5,  10 Kč) 

 
 
Člověk a jeho svět - 
manipulace s penězi v běžném 
životě 
 

 
 
modely mincí, mince 
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Geometrie v rovině a v prostoru 
 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 poznat a pojmenovat dané rovinné 
geometrické tvary (s možností použít 
pojem kolečko) 

 

 graficky znázornit křivou a přímou čáru 
 

 s pomocí narýsovat přímku podle pravítka 
 

 
Základní útvary v rovině 
− trojúhelník, čtverec, obdélník, 

kruh 
 
− čára (křivá, přímá) 
− přímka 

 
− použití pravítka 
 

 
 
Výtvarná výchova - 
kompozice, koláž 
z geometrických tvarů 
 
Člověk a jeho svět - tvary 
dopravních značek 
 
Pracovní výchova - práce 
se stavebnicí, modelování 
geometrických tvarů 
 
 
 

 
 
sestavování geometrických tvarů ze 
stavebnice 
 
soutěžní hry a manipulace s modely 
geometrických tvarů a těles 
 
 
vyhledávání a poznávání geometrických 
tvarů a těles ve svém okolí 
 
 
 

 
 

 poznat daná tělesa 
 

 
Základní útvary v prostoru 

− krychle, koule, válec 
− prohloubení učiva 1. ročníku 
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Vzdělávací oblast 
MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 

Vyučovací předmět 
MATEMATIKA 

Ročník  
3. 

 

Číslo a početní operace 
 
Očekávané výstupy – 1. období  
žák  
M-3-1-01  používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků  
M-3-1-02  čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti  
M-3-1-03  užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose  
M-3-1-04  provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly  
M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
M-3-1-01p  porovnává množství a vytváří soubory prvků podle daných kritérií v oboru do 20  
M-3-1-02p  čte, píše a používá číslice v oboru do 20, numerace do 100  
M-3-1-02p  zná matematické operátory + , − , = , < , > a umí je zapsat  
M-3-1-04p  sčítá a odčítá s užitím názoru v oboru do 20  
M-3-1-05p  řeší jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání v oboru do 20  
- umí rozklad čísel v oboru do 20  
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 číst, psát a používat číslice v oboru do 10 
 

 číst, psát a používat číslice v oboru do 20 

 orientovat se na číselné ose do 20 

 užívat řadové číslovky 1. - 20. 
v konkrétních situacích 

 

 porovnávat množství a vytvářet soubory 
prvků podle daných kritérií v oboru do 20 

 určit větší či menší číslo (s názorem) 

 znát matematické operátory +, -- <, >, = a 
umět je zapsat 

 
 

Opakování učiva 2. ročníku 
 
Obor přirozených čísel do 20 
− numerace v oboru do 20 

 
− číselná osa 
 
− řadové číslovky 
 
− porovnávání  
 

 
 
 
Výtvarná výchova - koláž 
z číslic 
 
Člověk a jeho svět - počet dnů, 
měsíců 
 
PT: EV – Základní podmínky 
života - průběžné měření, 
zapisování a porovnávání 
venkovních teplot 
 

 
 
kontrolní cvičení  
 
manipulační činnosti s kartičkami čísel 
a příkladů 
 
diktát čísel 
 
počítání osob ve třídě 
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 umět provést rozklad čísel v oboru do 20  
 

 sčítat a odčítat s užitím názoru v oboru do 
20 bez přechodu přes desítku  

 

 sčítat a odčítat s užitím názoru v oboru do 
20 s přechodem přes desítku  

 

 řešit jednoduché slovní úlohy na sčítání a 
odčítání v oboru do 20 s pomocí učitele  

 řešit slovní úlohy typu o n-více, o n-méně 
 

− vztahy více x méně, větší x 
menší 

 
− matematické operátory +, --

, <, >, = 
 
− rozklad čísel 
 
 
− sčítání a odčítání bez přechodu 

přes 10 
 
 
− sčítání a odčítání s přechodem 

přes 10  
 
 
− slovní úlohy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Český jazyk - psaní, zápis 
slovní úlohy 
 
Český jazyk - čtení 
s porozuměním, odpovědi 
celými větami 
 

 
 
 
početní omalovánky 
 
 
 
 
tabulka součtů 
rychlostní soutěže - vyhledávání 
výsledků v tabulce součtů 
 
 
 
 
využití počítačových programů 
 
 

 

 počítat do 100 po desítkách a jednotkách  
 

 
Numerace do 100 

  

 
 

Závislosti, vztahy a práce s daty 

Očekávané výstupy – 1. období  
žák  
M-3-2-01  orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času  
M-3-2-02  popisuje jednoduché závislosti z praktického života  
M-3-2-03  doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
M-3-2-02p  modeluje jednoduché situace podle pokynů a s využitím pomůcek  
M-3-2-03p  doplňuje jednoduché tabulky, schémata a posloupnosti čísel v oboru do 20  
- zvládá orientaci v prostoru a používá výrazy vpravo, vlevo, pod, nad, před, za, nahoře, dole, vpředu, vzadu  
-  uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s drobnými mincemi  
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Rozpracované výstupy Obsah učiva Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 zvládat orientaci v prostoru a používat 
výrazy vpravo, vlevo, pod, nad, před, za, 
nahoře, dole, vpředu, vzadu  

 

 určit čas s přesností na hodiny 
 

 
Orientace v prostoru a čase 
− prohloubení učiva 2. ročníku 
 
 
 
− určování času 
 

 
Tělesná výchova - pokyny při 
hrách 
 
Český jazyk - vyprávění, 
dramatizace, předložky 
 
Výtvarná výchova - kompozice 
v prostoru 

 
 
skupinová práce - manipulace 
se spolužáky v prostoru  
 
 
 
 
 

 

 modelovat jednoduché situace podle 
pokynů a s využitím pomůcek 

 vytvořit soubory o daném počtu prvků 
v oboru do 20 

 počítat předměty v daných souborech 

 
Manipulační činnosti 
s konkrétními předměty 
− soubory o daném počtu prvků 
 

  
 

 

 zvládat doplňování jednoduchých tabulek, 
schémat a posloupností čísel v oboru do 
20 

 

 
Tabulky 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 s pomocí učitele uplatňovat matematické 
znalosti při manipulaci s drobnými 
mincemi (1, 2, 5, 10, 20 Kč) 

 řešit slovní úlohy s použitím daných 
platidel 

 

 
Peníze 
− mince 1, 2, 5, 10, 20 Kč 

 
 
Člověk a jeho svět - 
nakupování, manipulace 
s penězi 
 

 
papírové peníze, mince 
 
manipulace s napodobeninami platidel 
 

 
 
 
 
 

Geometrie v rovině a v prostoru 
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Očekávané výstupy – 1. období  
žák  
M-3-3-01  rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci  
M-3-3-02  porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky  
M-3-3-03  rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
M-3-3-01p  pozná a pojmenuje základní geometrické tvary a umí je graficky znázornit  
M-3-3-01p  rozezná přímku a úsečku, narýsuje je a ví, jak se označují  
M-3-3-02p  používá pravítko  
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 poznat a pojmenovat základní rovinné 
geometrické tvary   

 umět je graficky znázornit 
 

 rozeznat přímku a úsečku, narýsovat je 
(bez měření) a vědět, jak se označují 

 

 umět používat pravítko  
 

 
Základní útvary v rovině 
− trojúhelník, čtverec, obdélník, 

kruh 
− bod, čára (přímá, křivá, 

lomená) 
 
− přímka, úsečka 
 
− použití pravítka 
 

 
 
Pracovní výchova - práce 
se stavebnicí 
 
Výtvarná výchova - návrh 
na látku (geometrické vzory) 
 
Český jazyk - hůlkové písmo 
 
 
 

 
 
stavebnice, modely geometrických tvarů 
 
vyhledávání a rozlišování geometrických 
tvarů v okolí 
 
 
 
 
 

 
 

 poznat a pojmenovat daná tělesa (s 
možností použít pojem kostka) 

 dělit stavby na sloupce a vrstvy 

 
Základní útvary v prostoru  
− krychle, koule, válec 
 
− stavby z krychlí 
 

 
 
Pracovní výchova - 
- modelování, záložka, stavby 
z kostek dle vzorů 

 
 
manipulace s modely geometrických 
těles 
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Vzdělávací oblast 
MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 

Vyučovací předmět 
MATEMATIKA 

Ročník  
4. 

 
 

Číslo a početní operace 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

  
 Žák by měl: 
 

 sčítat a odčítat v oboru do 20 
 

 číst, psát a porovnávat čísla v oboru do 
100 

 orientovat se na číselné ose 

 provádět rozklad a zápis čísla na jednotky 
a desítky 

 přičítat a odčítat jednociferná čísla 
k dvouciferným bez přechodu desítky 
zpaměti a písemně 

 přičítat a odčítat jednociferná čísla 
k dvouciferným s přechodem desítky 
zpaměti a písemně 

 ovládat s názorem řady násobků čísel 1 
až 5 do 50 

 násobit a dělit v oboru do 50 zpaměti 
nebo s použitím tabulky násobků 

 zapsat příklady násobení a dělení 

 řešit slovní úlohy s jednou početní 
operací, zapsat výpočet a odpověď 
(s pomocí) 

 řešit slovní úlohy typu o n-více, o n-méně, 
n-krát více, n-krát méně (s pomocí) 

 umět používat kalkulátor 
 

 
Opakování a prohlubování 
učiva 1. - 3. ročníku 
 
Obor přirozených čísel do 100 
− numerace do 100 
− porovnávání čísel 
− orientace na číselné ose 
− zápis a rozklad čísla 

v desítkové soustavě 
 
− sčítání a odčítání v oboru do 

100 (jednociferná čísla) 
 
 
 
 
 
− násobilka čísel 1 až 5  
 
 
− použití tabulky násobků 
 
 
− slovní úlohy 
 
 
 
− počítání s kalkulátorem 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tělesná výchova - představa 
vzdálenosti (běh, hod, skok) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Český jazyk - čtení 
s porozuměním, zápis slovní 
úlohy, věta, rozvoj slovní 
zásoby 
 
Člověk a jeho svět - úlohy 
z nejbližšího okolí (rodina, 
škola) 
 

 
 
opakování a prohlubování učiva 
 
 
 
 
 
 
 
manipulace s kartami příkladů a čísel 
 
využití počítačových programů 
 
 
 
 
 
tabulka násobení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kalkulátor 
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Závislosti, vztahy a práce s daty 

 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 orientovat se v prostoru - vpravo, vlevo, 
pod, nad, před, za, nahoře, dole, vpředu, 
vzadu - v praktických činnostech i 
matematických příkladech 

 určit čas s přesností na půlhodiny 
 

 
Orientace v prostoru a čase 
− prohloubení učiva 

1. - 3. ročníku 
 
− určování času 

 
Tělesná výchova - pořadová 
cvičení, orientační běh 
 
Člověk a jeho svět - směrová 
růžice, orientace na mapě 
 
Výtvarná výchova - kresba 
hodin podle modelu 

 
 
opakování učiva 
 
 
 
 
různé typy hodin - ručičkové, digitální 
 

 

 určit základní jednotky hmotnosti, délky a 
času, umět zapsat jejich značky 

 zvládat jednoduché převody jednotek 
délky (metr - centimetr) 

 
Jednotky hmotnosti, délky a 
času 
− kilogram, metr, centimetr, 

hodina 
 
 

 
Pracovní výchova - vážení 
potravin na kuchyňských vahách  
 
Tělesná výchova - měření 
délky skoku, hodu, výška 
postavy, váha 

 
váhy - kuchyňské, osobní  
 
vážení na kuchyňských vahách  
 
různá měřidla délky 
 

 

 orientovat se a zvládat doplňování 
jednoduchých tabulek v oboru do 100 

 vyhledat jednoduchá data (údaje, pojmy 
apod.) podle návodu 

 

 
Tabulky 
 
Jízdní řády 

 
 
 
 
 

 
tabulka násobení 
 
 
 

 
 

 uplatňovat matematické znalosti při 
manipulaci s danými platidly 

 

 
Peníze 
− prohloubení učiva 1. - 3. 

ročníku 
− bankovky 50, 100 Kč 
 
 

 
Pracovní výchova - 
nakupování, cena zboží 
 
Výtvarná výchova - kresba 
bankovky 
 

 
manipulace s napodobeninami platidel 
 
papírové peníze, mince 
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Geometrie v rovině a v prostoru 

 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 narýsovat a označit úsečky, změřit a 
porovnat jejich délky s přesností na 
centimetry 

 

 narýsovat přímku 

 rozlišit přímky rovnoběžné a různoběžné 
 

 poznat a pojmenovat základní rovinné 
útvary 

 znázornit, určit a popsat vrcholy a strany 
rovinných útvarů 

 
Základní útvary v rovině 
− bod 
− úsečka, délka úsečky 
 
− přímka 
− vzájemná poloha dvou přímek 

v rovině 
 
− trojúhelník 
− čtverec 
− obdélník 
− čtyřúhelník 
− kruh 

 
 
Tělesná výchova - hry, chůze 
po čáře 
 
Člověk a jeho svět - globus 
(rovnoběžky) 
Výtvarná výchova - kompozice 
z různoběžek 
 
Pracovní výchova - práce se 
stavebnicí, modelování 
 
Výtvarná výchova - postava, 
ornament z geometrických tvarů 

 
 
 
 
 
provázek 
 
 
 
magnetická tabule - geometrické tvary 
 
předměty v okolí (lavice, sešit, 
tabule…) 
 

 
 

 poznat a pojmenovat tělesa známá z 3. 
ročníku  

 poznat kvádr 

 najít dané útvary ve svém okolí 
 

 
Základní útvary v prostoru 
− kvádr 
− krychle 
− koule 
− válec 
 

 
Pracovní výchova - 
modelování těles 
 

 
modelína 
modely těles 
 

 

Nestandardní aplikační úlohy a problémy 

 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 doplnit  číselné a obrázkové řady 
a doplňovačky v oboru do 100 

 

 
Číselné a obrázkové řady 
 
Doplňovačky 

 
Český jazyk - křížovka 

 
obrázky, doplňovačky 
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Vzdělávací oblast 
MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 

Vyučovací předmět 
MATEMATIKA 

Ročník  
5. 

 

Číslo a početní operace 
 

Očekávané výstupy – 2. období  
žák  
M-5-1-01  využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení  
M-5-1-02  provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel  
M-5-1-03  zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel  
M-5-1-04  řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel  
M-5-1-05  modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku  
M-5-1-06  porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem v oboru kladných čísel  
M-5-1-07  přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané hodnoty  
M-5-1-08  porozumí významu znaku „−“ pro zápis celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné ose  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
M-5-1-02p  čte, píše a porovnává čísla v oboru do 100 i na číselné ose, numerace do 1000  
M-5-1-02p  sčítá a odčítá zpaměti i písemně dvouciferná čísla  
M-5-1-02p  zvládne s názorem řady násobků čísel 2 až 10 do 100  
M-5-1-03p  zaokrouhluje čísla na desítky i na stovky s využitím ve slovních úlohách  
M-5-1-03p  tvoří a zapisuje příklady na násobení a dělení v oboru do 100  
M-5-1-04p  zapíše a řeší jednoduché slovní úlohy  
M-5-1-04p  rozeznává sudá a lichá čísla  
-  používá kalkulátor  
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 
 

 zvládat numeraci do 1000 

 číst, psát a porovnávat čísla v oboru do 
100, orientovat se na číselné ose 

 provádět rozklad a zápis čísla na 
jednotky, desítky, stovky a tisíce 

 rozeznat sudá a lichá čísla 

 
Opakování a prohlubování 
učiva 
 
Obor přirozených čísel do 1000 
− numerace do 1000 
− orientace na číselné ose 
− porovnávání čísel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
počítání s penězi - aplikace 
s napodobeninami bankovek 
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 sčítat a odčítat dvouciferná čísla zpaměti 
i písemně bez přechodu i s přechodem 
desítek 

 

 zaokrouhlovat čísla na desítky a stovky 
s využitím ve slovních úlohách 

 umět používat kalkulátor  
 

 vyjmenovat řady násobků čísel 2 až 10 
do 100 s možností využití názoru 

 tvořit, zapisovat a vypočítat příklady na 
násobení a dělení v oboru do 100 

 

 zapsat a řešit jednoduché slovní úlohy 
s jednou početní operací  

 umět řešit úlohy typu o n – více, o n – 
méně, n krát více, n krát méně 

 

− zápis a rozklad čísla 
v desítkové soustavě 

− sudá a lichá čísla 
 
− sčítání a odčítání 

dvouciferných čísel 
 
 
 
− zaokrouhlování čísel 
 
 
− počítání s kalkulátorem 
 
− násobilka 
 
− slovní úlohy                 
 

Tělesná výchova - 
rozdělování žáků do skupin 
(sudá - lichá) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
využití počítačových programů 
 
 
práce s kalkulátorem 
 
 
tabulka násobení a dělení 
 
rychlostní soutěže - vyhledávání výsledků 
v tabulce násobení 
 

 

 

Závislosti, vztahy a práce s daty 
 
Očekávané výstupy – 2. období  
žák  
M-5-2-01  vyhledává, sbírá a třídí data  
M-5-2-02  čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
M-5-2-01p  vyhledá a roztřídí jednoduchá data (údaje, pojmy apod.) podle návodu  
M-5-2-02p  orientuje se a čte v jednoduché tabulce  
-  určí čas s přesností na čtvrthodiny, převádí jednotky času v běžných situacích  
-  provádí jednoduché převody jednotek délky, hmotnosti a času  
- uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s penězi  
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Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 určit čas s přesností na čtvrthodiny 

 převádět jednotky času v běžných 
situacích 

 orientovat se v zápisu času digitálním 
způsobem 

 

 
Jednotky času 
− hodina, minuta 
− převody jednotek času 
 
− úlohy na orientaci v čase 

 
 

 

 
Člověk a jeho svět - orientace 
v čase 
Pracovní výchova - příprava 
pokrmů: odměřování času při 
přípravě pokrmů na 
kuchyňských hodinách 
Výtvarná výchova - kreslení 
podle modelu: hodiny 

 
různé typy hodin 
 
určování času na ručičkových a 
digitálních hodinách, 
 
měření času na stopkách, kuchyňských 
hodinách (tzv. minutka). 
 

 
 

 znát základní jednotky délky  

 umět zapsat jejich značky 

 zvládat jednoduché převody jednotek 
délky  

 
 

 znát základní jednotky hmotnosti 

 umět zapsat jejich značky 

 zvládat jednoduché převody jednotek 
hmotnosti 

 
 

 
Jednotky délky 
− mm, cm, dm, m, km 
− jednoduché převody jednotek  
− manipulační činnosti 

s konkrétními předměty 
 

 
Tělesná výchova - měření 
délky tratě, doskoku 
 
 
 

 
různé druhy měřidel 
 
 
 
 

 
Jednotky hmotnosti 
− g, kg 
− jednoduché převody jednotek 
− manipulační činnosti 

s konkrétními předměty 
 

 
Pracovní výchova - příprava 
pokrmů: vážení potravin na 
kuchyňské váze 
 
 
 

 
vážení na osobní a kuchyňské váze 
exkurze do supermarketu – sledování 
jednotek hmotnosti potravin na obalech, 
vážení zeleniny na digitální váze 
 

 

 orientovat se a číst v jednoduché tabulce 
v oboru do 1000 

 vyhledat a roztřídit jednoduchá data podle 
návodu 

 
Tabulky 
Třídění dat 
 
 
 

 
Český jazyk - vyjmenovaná 
slova (tabulková hra) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 uplatňovat matematické znalosti při 
manipulaci s danými platidly 

 

 
Peníze 
− bankovky 200, 500, 1000 Kč 
 
 

 
Pracovní výchova - příprava 
pokrmů: nákup potravin, cena 
zboží 
 

 
počítání s penězi – aplikace 
s napodobeninami bankovek 
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Geometrie v rovině a v prostoru 
 
Očekávané výstupy – 2. období  
žák  
M-5-3-01  narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá jednoduché konstrukce  
M-5-3-02  sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran  
M-5-3-03  sestrojí rovnoběžky a kolmice  
M-5-3-04  určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu  
M-5-3-05  rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
M-5-3-01p  znázorní, narýsuje a označí základní rovinné útvary  
M-5-3-02p  měří a porovnává délku úsečky  
M-5-3-02p  vypočítá obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran  
M-5-3-03    sestrojí rovnoběžky a kolmice  
M-5-3-05p  určí osu souměrnosti překládáním papíru  
-  pozná základní tělesa  
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 rýsovat a označit úsečky  

 umět je změřit a porovnat jejich délku 
s přesností na centimetry a milimetry 

 zvládat rýsování kolmic a rovnoběžných 
přímek pomocí trojúhelníku s ryskou 
 

 znázornit, narýsovat a označit základní 
rovinné útvary 

 určit vrchol, stranu, střed, poloměr a 
průměr 

 vypočítat obvod mnohoúhelníku sečtením 
délek jeho stran 

 znát základní geometrické pojmy 

 
Základní útvary v rovině 
− bod 
− přímka 
− polopřímka 
− úsečka, délka úsečky 
− vzájemná poloha dvou přímek 

v rovině 
 
 

− trojúhelník 
− čtverec 
− obdélník 
− čtyřúhelník 
− mnohoúhelník 
− kružnice 
− kruh 
 

 
 
Pracovní výchova - měření 
při zhotovování výrobků ze 
dřeva, kartonu, papíru a látky 
 
 
 
 
 
Výtvarná výchova - obrazy 
z geometrických tvarů, 
aplikace 
 
 
 
 
 

 
 
měření a rýsování v pracovním sešitě, 
na pracovních listech 
 
měřidla – pravítka, trojúhelník s ryskou 
 
kružítko 
 
nástěnné obrazy 
učitelská měřidla 
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 poznat a pojmenovat základní tělesa  
 
 

 

 
Základní útvary v prostoru 
− kvádr 
− krychle 
− koule 
− válec 
 

 
Pracovní výchova - výroba 
geometrických útvarů 
z různých materiálů (papír, 
karton, špejle, dřevo), 
modelování z modelovací 
hmoty 

 
poznávání těles podle modelů 
 
manipulační hry se stavebnicemi  
 

 

 určit osu souměrnosti překládáním papíru 
 

 
Osová souměrnost 
 
 
 

 
Výtvarná výchova - kresba 
osově souměrných obrazů, 
dokreslování obrazů podle osy 
souměrnosti 

 

 

 

Nestandardní aplikační úlohy a problémy 
 
Očekávané výstupy – 2. období  
žák  
M-5-4-01 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské 

matematiky  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
M-5-4-01p  řeší jednoduché praktické slovní úlohy, jejichž řešení nemusí být závislé na matematických postupech  
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 řešit jednoduché praktické slovní úlohy, 
jejichž řešení nemusí být závislé na 
matematických postupech 

 

 
Číselné a obrázkové řady 
Praktické slovní úlohy 
Doplňovačky 
 
 

 
 

 
 
 
kvízy, rébusy 
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Vyučovací předmět: MATEMATIKA 
 
 
2. stupeň  
 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu 
Obsahové, organizační a časové vymezení 
 
V předmětu Matematika si žáci rozšiřují základní matematické znalosti získané na 1. stupni, osvojují si 
nové pojmy, symboly a postupy a následně je využívají při řešení praktických úloh. Žáci jsou vedeni 
k přesnosti, rozvíjení logického myšlení a používání nových pomůcek. Důraz je kladen na rozvoj 
schopnosti pochopit zadanou úlohu a najít správné postupy řešení. Žáci se učí rozeznávat, 
pojmenovávat a znázorňovat nové geometrické útvary, učí se je měřit a zvládat geometrické výpočty. V 
předmětu je kladen důraz na využití osvojených znalostí a dovedností pro praktický život. 
 
Rozvržení hodin do jednotlivých ročníků: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Uplatňované metody a formy práce 
 
Výuka probíhá ve třídách, případně v počítačové učebně, kde mohou žáci využívat řadu výukových 
programů. Při hodinách žáci používají učebnice, pracovní sešity a pracovní listy, počítačové programy, 
sčítací tabulky, tabulky násobků, kalkulátory a geometrické pomůcky. 
 
Učitel využívá k naplňování jednotlivých klíčových kompetencí následující výchovné a vzdělávací 
strategie: 
 
Kompetence k učení  
Žák by měl: 

 pracovat s učebnicemi, učebními materiály a učebními pomůckami 

 učitel vede žáka k tomu, aby samostatně používal veškeré učební materiály a pomůcky, 
přičemž důraz je kladen na bezproblémovou obsluhu jednoduchého kalkulátoru 

 používat základní matematické pojmy a chápat obecně používané termíny, znaky a symboly 

 učitel vysvětluje řadu nových pojmů, symbolů a znaků z oblasti matematiky a geometrie 

 předkládá žáku nové poznatky v souvislostech a v návaznosti na již probrané učivo 

 být schopen vyhledávat a používat informace v praktickém životě 

 učitel seznamuje žáka s možnostmi vyhledávání potřebných informací (např. vzorců pro 
výpočty v geometrii) v matematických tabulkách, různých přehledech nebo na internetu, 
nepožaduje memorování vzorců apod. 

 aplikuje zadávané úlohy na konkrétní prostředí třídy nebo školy 

 zadává takové úlohy, aby byly co nejvíce spojeny s praktickým životem 
 
Kompetence k řešení problémů 
Žák by měl: 

 vnímat problémové situace, rozpoznávat problémy a hledat nejvhodnější způsob řešení 

 učitel žáku poskytuje dostatek času k tomu, aby sám hledal souvislosti s dříve zvládnutým 
učivem, a podporuje ho ve vlastních řešitelských aktivitách 

 poznatky nepředkládá zcela hotové, ale jsou nastolovány takové podmínky a situace, aby 
je žák musel objevit 

 vede žáka ke schopnosti analyzovat daný problém a najít nejlepší možné řešení 

 vede žáka k tomu, aby si kontroloval svou práci a případné chyby ihned korigoval 

 při práci s kolektivem dětí s různou úrovní rozumových schopností dbá na to, aby se na 
řešení problému přiměřeně svým schopnostem podíleli všichni žáci 

Ročník Celkem hodin  

6. 5 

7. 5  

8. 4  

9. 4 
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Kompetence komunikativní 
Žák by měl: 

 rozumět obsahu sdělení a přiměřeně na ně reagovat 

 učitel zadává dostatečné množství slovních úloh a jejich rozborem se ujišťuje, že žák 
dané problematice rozumí a že je schopen podle písemného zadání úlohu správně řešit 

 využívat tištěné informace k rozvoji vlastních vědomostí, rozumět běžně užívaným textům, 
záznamům a obrazovým materiálům 

 učitel předkládá žáku různé matematické a geometrické tabulky, přehledy a nástěnné 
didaktické obrazy 

         
Kompetence sociální a personální  
Žák by měl: 

 respektovat pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňovat kvalitu společné 
práce, posilovat sociální chování a sebeovládání, být vnímavý k potřebám postižených lidí 

 učitel umožňuje žáku vyzkoušet si na zadaném úkolu spolupráci s ostatními spolužáky 
a případnou pomoc slabším
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Číslo a proměnná 
Očekávané výstupy  
žák  
M-9-1-02  zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
M-9-1-02p  provádí odhad výsledku, zaokrouhluje čísla  
M-9-1-02p  píše, čte, porovnává a zaokrouhluje čísla  
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata a 
mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 zvládnout základní početní operace 
v oboru do 100 

 dokázat použít základní početní operace 
pro řešení praktických úloh 

 

 
Opakování a prohlubování učiva 

 počítání do 100 

 sčítání a odčítání do 100 bez 
přechodu desítek 

 sčítání a odčítání do 100 
s přechodem desítek 

 násobení a dělení do 100  

 násobky 100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 psát, číst a porovnávat čísla do 1 000 

 zaokrouhlovat čísla do 1 000  

 využívat zaokrouhlování pro odhad 
výsledku početních operací 

 písemně sčítat a odčítat jakákoliv celá 
čísla do 1 000 

 řešit slovní úlohy na sčítání a odčítání 
 

 
Sčítání a odčítání do 1 000  

 numerace do 1 000 

 čtení a zápis číslic 

 orientace na číselné ose 

 porovnávání čísel 

 zaokrouhlování čísel 

 sčítání a odčítání do 1 000 bez 
přechodu desítek  

  
číselná osa do 1000 
 
využití zábavných her  
 
cvičný nákup  
 
manipulace s penězi, využití 
propagačních materiálů různých 
obchodů 
 

Vzdělávací oblast 
MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 

Vyučovací předmět 
MATEMATIKA 

Ročník 
6. 
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 sčítání a odčítání do 1 000 
s přechodem desítek 
  

 

 psát, číst a porovnávat čísla do 10 000 

 zaokrouhlovat čísla do 10 000  

 využívat zaokrouhlování pro odhad 
výsledku početních operací 

 písemně sčítat a odčítat jakákoliv celá 
čísla do 10 000 

 řešit slovní úlohy na sčítání a odčítání 
 

 
Sčítání a odčítání do 10 000  

 numerace do 10 000 

 čtení a zápis číslic 

 orientace na číselné ose 

 porovnávání čísel 

 zaokrouhlování čísel 

 sčítání a odčítání do 10 000 
bez přechodu desítek 

 sčítání a odčítání do 10 000 
s přechodem desítek 
 

  

 

 znát všechny násobky 1 - 10 do 100 

 najít nejbližší menší násobek daného 
čísla k danému číslu 

 zvládat dělení se zbytkem do 100 

 provést zkoušku dělení se zbytkem 

 řešit jednoduché slovní úlohy na dělení 
se zbytkem 

 

 
Dělení se zbytkem v oboru do 100 

 násobení a dělení v oboru do 
100 

 násobky 100 

 nejbližší menší násobek 
daného čísla k danému číslu 

 dělení se zbytkem v oboru do 
100 
 

  
tabulky násobků 

 
 

 
Závislosti, vztahy a práce s daty 

 
Očekávané výstupy  
žák  
M-9-2-04   vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
M-9-2-04p  vypracuje jednoduchou tabulku  
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-  užívá a ovládá převody jednotek délky, hmotnosti, času 
-  s pomocí zvládá početní úkony s peněz 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata a 
mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 znát základní jednotky času, délky, 
hmotnosti 

 s pomocí zvládnout jednoduché převody 

 zapsat značky jednotek objemu – l, hl 

 určit čas s přesností na čtvrthodiny 
převádět jednotky času v běžných 
situacích 

 

 
Převody jednotek 

 jednotky času 

 jednotky délky – mm, cm, 
m 

 jednotky hmotnosti – g, 
kg, t 

 jednotky objemu – l, hl 

 jednoduché převody 
jednotek  

 vytváření jednoduchých 
tabulek a grafů 

 

 
Pracovní výchova – příprava 
pokrmů: odměřování tekutin a 
potravin v kuchyňských 
odměrkách 
 
Pracovní výchova – měření, 
vážení 
 
Informatika – práce 
s internetem, vyhledávání 
různých typů grafů 
 

 

 

 s pomocí zvládat jednoduché početní 
úkony s penězi 

 

 
Počítání s penězi 

  
cvičné peníze 
 
hra na obchod 

 
 

Geometrie v rovině a prostoru 
 
Očekávané výstupy  
žák  
M-9-3-03  určuje velikost úhlu měřením a výpočtem  
M-9-3-05  využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení polohových a nepolohových konstrukčních úloh  
M-9-3-06  načrtne a sestrojí rovinné útvary  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
M-9-3-03p  vyznačuje, rýsuje a měří úhly, provádí jednoduché konstrukce  
M-9-3-05p  provádí jednoduché konstrukce  
M-9-3-06p  rozeznává a rýsuje základní rovinné útvary  
- odhaduje délku úsečky, určí délku lomené čáry, graficky sčítá a odčítá úsečky  
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Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata a 
mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály  

 
Žák by měl: 

 umět zacházet s rýsovacími pomůckami a 
potřebami 

 poznat a pojmenovat základní 
geometrické útvary 

 narýsovat a označit základní rovinné 
útvary 

 poznat základní tělesa 

 změřit a porovnat délku úsečky 

 vypočítat obvod mnohoúhelníku sečtením 
délek jeho stran 

 sestrojit rovnoběžky a kolmice 
 

 
Opakování a prohlubování učiva 

 poznávání, pojmenování a 
rýsování základních útvarů 
v rovině – bod, čára, 
přímka, polopřímka 

 délka úseček 

 trojúhelník, čtverec, 
obdélník 

 kružnice 

 poznávání základních 
útvarů v prostoru – kvádr, 
krychle, koule, válec 

 

 
Výtvarná výchova – kresba 
a vyplňování geometrických 
obrazců, překrývání 

 
 
modely základních geometrických těles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 odhadnout délku úsečky 

 určit délku lomené čáry 

 porovnat, která úsečka je delší 

 zvládnout jednoduchý grafický součet, 
rozdíl a součin úseček 

 určit střed úsečky 

 určit, který tvar je osově souměrný 

 sestrojit základní rovinné útvary ve 
středové a osové souměrnosti 

 

 
Jednoduché konstrukce 
kružítkem 

 úsečka, přímka, polopřímka 

 přenášení úseček 

 porovnávání úseček 

 grafický součet úseček 

 násobek úsečky 

 střed úsečky, osa úsečky 

 osová souměrnost 
 

 
Výtvarná výchova - 
mandaly 

 
 

 nakreslit náčrtek 

 narýsovat a správně popsat trojúhelník, 
jeho vrcholy a strany 

  

  

 narýsovat libovolný úhel 

 určit druh úhlu 

 
Trojúhelník 

 konstrukce trojúhelníku ze 
tří stran s využitím náčrtku 

 přenášení trojúhelníku 
pomocí kružítka 

 
Úhel 

 vyznačování a rýsování 
úhlu, popis úhlu 
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 porovnat velikost úhlů 

 sestrojit osu úhlu pomocí kružítka 

 pomocí kružítka sestrojit pravý úhel 
 

 úhel pravý, tupý, ostrý, 
přímý 

 osa úhlu 

 konstrukce pravého úhlu 
kružítkem 
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Vzdělávací oblast 
MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 

Vyučovací předmět 
MATEMATIKA 

Ročník 
7. 

 

Číslo a proměnná 
Očekávané výstupy  
žák  
M-9-1-02  zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor   
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
M-9-1-02p  provádí odhad výsledku, zaokrouhluje čísla  
M-9-1-02p  píše, čte, porovnává a zaokrouhluje čísla  
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata a 
mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 psát, číst a porovnávat čísla do 10 000 

 zaokrouhlovat čísla do 10 000  

 využívat zaokrouhlování pro odhad 
výsledku početních operací 

 písemně sčítat a odčítat jakákoliv celá 
čísla do 10 000 

 řešit slovní úlohy na sčítání a odčítání 
 

 
Opakování a prohlubování učiva 
 
Sčítání a odčítání do 10 000  

 numerace do 10 000 

 čtení a zápis číslic 

 orientace na číselné ose 

 porovnávání čísel 

 zaokrouhlování čísel 

 sčítání a odčítání do 10 000 
bez přechodu desítek 

 sčítání a odčítání do 10 000 
s přechodem desítek 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 zapsat a přečíst jakékoliv číslo v oboru do 
1 000 000 

 porovnávat velikost čísel 

 orientovat se na číselné ose 

 zaokrouhlovat čísla do 1 000 000 

 sčítat a odčítat čísla do 1 000 000 

 využívat nabyté znalosti při řešení 
praktických slovních úloh 

 
Číselný obor do 1 000 000 

 čtení a psaní čísel do 1 000 000 

 porovnávání čísel 

 orientace na číselné ose 

 zaokrouhlování čísel 

 písemné sčítání a odčítání  

  
číselná osa  
hraní deskových her – např. Dostihy a 
sázky 
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 používat zaokrouhlování jako pomůcku 
pro odhad výsledků 

 při řešení slovních úloh sestavit 
jednoduchou rovnici a umět ji vyřešit 

 používat k ověření výsledků kalkulátor 
 

 
 

 násobit a dělit 10, 100 a 1000  

 písemně násobit a dělit a využívat to při 
řešení slovních úloh 

 bez problémů používat kalkulátor 

 ověřovat výsledky zkouškou 
 

 
Písemné násobení a dělení 
přirozených čísel do 10 000 

 násobení a dělení 10, 100, 
1 000 

 písemné násobení 
jednociferným činitelem 

 písemné násobení dvojciferným 
činitelem 

 písemné dělení jednociferným 
dělitelem 

 

  

 
 
 

Závislosti, vztahy a práce s daty 
 
Očekávané výstupy  
žák  
M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
M-9-2-04p  vypracuje jednoduchou tabulku  
-  užívá a ovládá převody jednotek délky, hmotnosti, času, objemu 
-  zvládá početní úkony s penězi 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata a 
mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 
Převody jednotek 

 jednotky času 

 
Pracovní výchova – 
příprava pokrmů: 
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 znát základní jednotky času, délky, 
hmotnosti 

 s pomocí zvládnout jednoduché 
převody 

 určit čas s přesností na čtvrthodiny 
převádět jednotky času v běžných 
situacích 

 

 jednotky délky – mm, cm, dm, 
m, km 

 jednotky hmotnosti – g, kg, t 

 jednotky objemu – ml, cl, dl, l, hl 

 jednoduché převody jednotek  

 vytváření jednoduchých tabulek 
a grafů 

 

odměřování tekutin a 
potravin v kuchyňských 
odměrkách 
 
Pracovní výchova – 
měření, vážení 
 
Informatika – práce 
s internetem, vyhledávání 
různých typů grafů 
 

 

 s pomocí zvládat početní úkony s 
penězi 

 

 
Počítání s penězi 

  
cvičný obchod 

 
 
 
 

Geometrie v rovině a prostoru 
 
Očekávané výstupy  
žák  
M-9-3-03  určuje velikost úhlu měřením a výpočtem  
M-9-3-05  využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení polohových a nepolohových konstrukčních úloh  
M-9-3-06  načrtne a sestrojí rovinné útvary  
M-9-3-08  načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové souměrnosti, určí osově a středově souměrný útvar  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
M-9-3-03p  vyznačuje, rýsuje a měří úhly, provádí jednoduché konstrukce  
M-9-3-05p  provádí jednoduché konstrukce  
M-9-3-06p  rozeznává a rýsuje základní rovinné útvary  
M-9-3-08p  sestrojí základní rovinné útvary ve středové a osové souměrnosti  
- odhaduje délku úsečky, určí délku lomené čáry, graficky sčítá a odčítá úsečky  
- umí zacházet s rýsovacími pomůckami a potřebami  
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Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata a 
mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 narýsovat základní rovinné obrazce 

 rozeznat tělesa 

 
Opakování a prohlubování učiva  

 rýsování rovinných obrazců 
(čtverec, obdélník, trojúhelník, 
kružnice) 

 rozeznávání těles 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
výpočet délky oplocení školního hřiště, 
zahrady, apod. 

 
 

 používat úhloměr 

 změřit velikost úhlu 

 narýsovat úhel dané velikosti 

 narýsovat úhly 60°, 120°, 30° bez použití 
úhloměru 

 
Úhel, velikost úhlu 

 velikost úhlu – stupeň, 
používání úhloměru 

 měření velikosti úhlů a rýsování 
úhlů dané velikosti 

 konstrukce úhlů 60°, 120°, 30° 
 

 
 
 

 
 

 rozlišit druhy trojúhelníků podle stran a 
podle úhlů 

 sestrojit výšku trojúhelníku 

 
Mnohoúhelníky 

 trojúhelník – rozlišování podle 
stran a podle úhlů 

 výška trojúhelníku 
 

 

 

 používat vzorce pro výpočet obvodů 
rovinných obrazců 

 vypočítat obvody rovinných obrazců 

 aplikovat získané poznatky na řešení 
praktických úloh 

 

 
Obvody rovinných obrazců 

 obvod trojúhelníku 

 obvod čtverce 

 obvod obdélníku 
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Vzdělávací oblast 
MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 

Vyučovací předmět 
MATEMATIKA 

Ročník 
8. 

 

 
Číslo a proměnná 

 
Očekávané výstupy  
žák  
M-9-1-01  provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu  
M-9-1-02  zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
M-9-1-01p  písemně sčítá, odčítá, násobí a dělí víceciferná čísla, dělí se zbytkem  
M-9-1-01p  pracuje se zlomky a smíšenými čísly, používá vyjádření vztahu celek – část (zlomek, desetinné číslo)  
M-9-1-01p  čte desetinná čísla, zná jejich zápis a provádí s nimi základní početní operace  
M-9-1-02p  provádí odhad výsledku, zaokrouhluje čísla  
M-9-1-02p  píše, čte, porovnává a zaokrouhluje čísla v oboru do 1 000 000 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata a 
mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 zapisovat a číst jakékoliv číslo do  

 1 000 000 

 zaokrouhlovat a využívat 
zaokrouhlování pro odhady výsledků při 
řešení praktických slovních úloh 

 sčítat a odčítat čísla v oboru přirozených 
čísel 

 násobit a dělit přirozená čísla 

 
Opakování a prohlubování učiva 

 zápis a čtení čísel v oboru do  
1 000 000 

 zaokrouhlování čísel 

 sčítání a odčítání přirozených 
čísel 

 násobení a dělení přirozených 
čísel 

 dělení zpaměti 

 písemné dělení jednociferným 
dělitelem 
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 znát pojem zlomková čára a její funkci 
ve zlomku 

 zjednodušit zlomek krácením 

 číst, zapisovat a porovnat zlomky 

 číst, zapisovat a porovnat smíšená čísla 
 

 
Zlomky 

 zlomek, smíšené číslo 

 krácení zlomků 

 výpočet zlomku z celku 

 zlomek jako část celku 
 

 využití modelů zlomků, použití různých 
druhů grafických znázornění 

 
 

 číst a zapisovat desetinná čísla 

 orientovat se na číselné ose 
s desetinnými čísly 

 sčítat a odčítat desetinná čísla 

 násobit a dělit desetinná čísla 10, 100 a 
1000 

 násobit desetinná čísla, znát zásady 
určování počtu desetinných míst u 
výsledku násobení 

 používat kalkulátor pro výpočty 
s desetinnými čísly 

 zaokrouhlovat desetinná čísla 

 orientovat se ve slovních úlohách 
s desetinnými čísly 

 

 
Desetinná čísla 

 desetinné číslo 

 sčítání a odčítání desetinných 
čísel 

 násobení a dělení desetinných 
čísel 10, 100 a 1 000 

 násobení desetinných čísel 
číslem přirozeným  

 násobení desetinných čísel 
číslem desetinným 

 zaokrouhlování 

  
 
 
 
cvičný nákup, využití propagačních 
materiálů obchodů 
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Závislosti, vztahy a práce s daty 
 
Očekávané výstupy  
žák  
M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data  
M-9-2-02 porovnává soubory dat  
M-9-2-03 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
M-9-2-01p  vyhledává a třídí data  
M-9-2-02p  porovnává data  
M-9-2-04p  vypracuje jednoduchou tabulku  
-  užívá a ovládá převody jednotek délky, hmotnosti, času, obsahu, objemu 
-  zvládá početní úkony s penězi 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata a 
mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 znát základní jednotky času, délky, 
hmotnosti, objemu, obsahu 

 s pomocí zvládnout jednoduché převody 

 určit čas s přesností na čtvrthodiny 
převádět jednotky času v běžných 
situacích 

 

 
Převody jednotek 

 jednotky času 

 jednotky délky – mm, cm, 
dm, m, km 

 jednotky hmotnosti – mg, g, 
kg, t 

 jednotky objemu – ml, cl, dl, l, 
hl 

 jednotky obsahu – mm², cm², 
dm², m², km², a, ha 

 jednoduché převody jednotek  

 vytváření jednoduchých 
tabulek a grafů 

 

 
Pracovní výchova – 
příprava pokrmů: 
odměřování tekutin a 
potravin v kuchyňských 
odměrkách 
 
 
Pracovní výchova – 
měření, vážení 
 
Informatika – práce 
s internetem, vyhledávání 
různých typů grafů 
 

 

 

 zvládat jednoduché početní úkony s 
penězi 

 
Počítání s penězi 

  
cvičný obchod 

 
  



6-150 

 

 
Geometrie v rovině a prostoru 

 
Očekávané výstupy  
žák  
M-9-3-03  určuje velikost úhlu měřením a výpočtem  
M-9-3-04  odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů  
M-9-3-05  využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení polohových a nepolohových konstrukčních úloh  
M-9-3-06  načrtne a sestrojí rovinné útvary  
M-9-3-08  načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové souměrnosti, určí osově a středově souměrný útvar  
M-9-3-11  načrtne a sestrojí sítě základních těles  
M-9-3-12  načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
M-9-3-03p  vyznačuje, rýsuje a měří úhly, provádí jednoduché konstrukce  
M-9-3-04p  vypočítá obvod a obsah trojúhelníka, čtverce, obdélníka, kruhu  
M-9-3-05p  provádí jednoduché konstrukce  
M-9-3-06p  rozeznává a rýsuje základní rovinné útvary  
M-9-3-08p  sestrojí základní rovinné útvary ve středové a osové souměrnosti  
M-9-3-11p  sestrojí sítě základních těles  
M-9-3-12p  načrtne základní tělesa  
M-9-3-12p  zobrazuje jednoduchá tělesa  
- odhaduje délku úsečky, určí délku lomené čáry, graficky sčítá a odčítá úsečky  
- umí zacházet s rýsovacími pomůckami a potřebami  
 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata a 
mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 narýsovat základní rovinné obrazce 

 vypočítat obvody základních obrazců 

 používat vzorce 

 
Opakování a prohlubování učiva 

 konstrukce rovinných 
obrazců 

 obvody rovinných obrazců 
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 rozlišit různé rovnoběžníky 

 znát vlastnosti jejich stran a úhlů 

 narýsovat základní čtyřúhelníky 

 
Čtyřúhelníky 

 rovnoběžníky – čtverec, 
obdélník, kosočtverec, 
kosodélník 

 lichoběžník 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
výpočet plochy třídy, školní zahrady, 
apod. 
 
 

 

 vypočítat obvod kruhu 

 použít znalosti při řešení úloh z praxe 
 

 
Délka kružnice, obvod kruhu 

 

 

 znát jednotky obsahu 

 vypočítat obsahy základních rovinných 
obrazců 

 řešit úlohy z praxe 

 
Obsahy obrazců 

 jednotky obsahu 

 obsah čtverce 

 obsah obdélníku 

 obsah trojúhelníku 

 obsah kruhu 

 

 

 zobrazit jednoduchá tělesa 

 sestrojit síť základních těles 

 vypočítat povrch krychle, kvádru a válce 

 
Povrchy těles 

 krychle 

 kvádr 

 válec 
 

  
modely sítí těles 
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Vzdělávací oblast 
MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 

Vyučovací předmět 
MATEMATIKA 

Ročník 
9. 

 

 
ČÍSLO A PROMĚNNÁ 

Očekávané výstupy  
žák  
M-9-1-01  provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu  
M-9-1-02  zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor  
M-9-1-03  modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel  
M-9-1-04  užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)  
M-9-1-05  řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů  
M-9-1-06  řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že procentová část je větší než celek)  
M-9-1-07  matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad 

mnohočlenu na součin pomocí vzorců a vytýkáním  
M-9-1-08  formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav  
M-9-1-09  analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
M-9-1-01p  písemně sčítá, odčítá, násobí a dělí víceciferná čísla, dělí se zbytkem  
M-9-1-01p  pracuje se zlomky a smíšenými čísly, používá vyjádření vztahu celek – část (zlomek, desetinné číslo, procento)  
M-9-1-01p  čte desetinná čísla, zná jejich zápis a provádí s nimi základní početní operace  
M-9-1-02p  provádí odhad výsledku, zaokrouhluje čísla  
M-9-1-02p  píše, čte, porovnává a zaokrouhluje čísla v oboru do 1 000 000 
M-9-1-05p  používá měřítko mapy a plánu  
M-9-1-06p  řeší jednoduché úlohy na procenta  
-  zvládá orientaci na číselné ose 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata a 
mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 zaokrouhlovat a používat zaokrouhlování 
k odhadům výsledků při řešení 
praktických slovních úloh 

 
Opakování a prohlubování učiva 

 porovnávání čísel 

 zaokrouhlování  

 sčítání a odčítání 

 násobení a dělení 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



6-153 

 

 zvládnout základní početní úkony v oboru 
přirozených čísel a dokázat je využít při 
řešení praktických úloh 

 zvládnout sčítání, odčítání a násobení 
desetinných čísel a používat je při řešení 
praktických úloh 

 při řešení úloh používat kalkulátor 
 

 
 
 
 
 

 

 znát postup a zákonitosti dělení 
desetinných čísel 

 používat kalkulátor pro kontrolu výsledků 

 využívat kalkulátor jako pomůcku při 
řešení praktických úloh 

 

 
Dělení desetinných čísel 

 dělení přirozených čísel 

 dělení desetinného čísla 
číslem přirozeným 

 dělení desetinného čísla 
číslem desetinným 

  
praktické cvičení – hra Na stavbě - 
práce podle jednoduchého plánu  
 
 
 
 

 

 rozdělit celek podle zadaného poměru 

 používat nabyté znalosti v praktických 
činnostech 

 správně určit podle mapy či plánu 
vzdálenosti 

 
Poměr 

 dělení v daném poměru 

 měřítko plánu a mapy 

 
Pracovní výchova - ředění 
barev apod., rozměřování 
materiálu 
Zeměpis – používání map, 
určování vzdáleností na 
mapě, pojmy mapa a plán 
Tělesná výchova – 
orientace v přírodě podle 
mapy 

 

 

 zapsat a vypočítat jedno procento z celku 

 vypočítat procentovou část 

 aplikovat nabyté znalosti na praktické 
úlohy 

 rozumět pojmům úrok, úroková sazba 
 

 
Procento 

 základní pojmy procentového 
počtu 

 výpočet jednoho procenta 

 výpočet procentové části 

 úroková sazba, úrok 
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Závislosti, vztahy a práce s daty 
 

Očekávané výstupy  
žák  
M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data  
M-9-2-02 porovnává soubory dat  
M-9-2-03 určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti  
M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem  
M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
M-9-2-01p  vyhledává a třídí data  
M-9-2-02p  porovnává data  
M-9-2-04p  vypracuje jednoduchou tabulku  
-  užívá a ovládá převody jednotek délky, hmotnosti, času, obsahu, objemu 
-  zvládá početní úkony s penězi 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata a 
mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 znát základní jednotky času, délky, 
hmotnosti, obsahu, objemu 

 užívat převody jednotek 

 určit čas s přesností na čtvrthodiny 
převádět jednotky času v běžných 
situacích 

 vyhledat a třídit data 

 porovnávat data 

 vypracovat jednoduchou tabulku 

 
Převody jednotek 

 jednotky času 

 jednotky délky – mm, cm, 
dm, m, km 

 jednotky hmotnosti – mg, g, 
kg, t 

 jednotky objemu – ml, cl, dl, l, 
hl, mm³, cm³, dm³, m³, km³  

 jednotky obsahu – mm², cm², 
dm², m², km², a, ha 

 tabulky a grafy 
 

 
Pracovní výchova – 
příprava pokrmů: 
odměřování tekutin a 
potravin v kuchyňských 
odměrkách 
 
 
Pracovní výchova – 
měření, vážení 
 
Informatika – práce 
s internetem, vyhledávání 
různých typů grafů 
 

 
nákresy 
schémata 
diagramy 
grafy 
tabulky 
jízdní řády 
 

 

 zvládat početní úkony s penězi 
 

 
Počítání s penězi 
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Geometrie v rovině a prostoru 
 

 
Očekávané výstupy  
žák  
M-9-3-01  zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických problémů; 

využívá potřebnou matematickou symboliku  
M-9-3-02  charakterizuje a třídí základní rovinné útvary  
M-9-3-03  určuje velikost úhlu měřením a výpočtem  
M-9-3-04  odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů  
M-9-3-05  využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení polohových a nepolohových konstrukčních úloh  
M-9-3-06  načrtne a sestrojí rovinné útvary  
M-9-3-07  užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků  
M-9-3-08  načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové souměrnosti, určí osově a středově souměrný útvar  
M-9-3-09  určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti  
M-9-3-10  odhaduje a vypočítá objem a povrch těles  
M-9-3-11  načrtne a sestrojí sítě základních těles  
M-9-3-12  načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině  
M-9-3-13  analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu 
  
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
M-9-3-03p  vyznačuje, rýsuje a měří úhly, provádí jednoduché konstrukce  
M-9-3-04p  vypočítá obvod a obsah trojúhelníka, čtverce, obdélníka, kruhu  
M-9-3-05p  provádí jednoduché konstrukce  
M-9-3-06p  rozeznává a rýsuje základní rovinné útvary  
M-9-3-08p  sestrojí základní rovinné útvary ve středové a osové souměrnosti  
M-9-3-10p  vypočítá povrch a objem kvádru, krychle a válce  
M-9-3-11p  sestrojí sítě základních těles  
M-9-3-12p  načrtne základní tělesa  
M-9-3-12p  zobrazuje jednoduchá tělesa  
- odhaduje délku úsečky, určí délku lomené čáry, graficky sčítá a odčítá úsečky  
- umí zacházet s rýsovacími pomůckami a potřebami  
- používá technické písmo  
- čte a rozumí jednoduchým technickým výkresům 
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Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata a 
mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 rýsovat rovinné obrazce 

 používat vzorce pro výpočet obvodů a 
obsahů základních rovinných obrazců 

 vypočítat povrch krychle a kvádru 

 řešit úlohy z praxe 
 

 
Opakování a prohloubení učiva  

 rýsování rovinných obrazců 

 obvody rovinných obrazců 

 obsahy rovinných obrazců 

 povrchy krychle a kvádru 

  
 
 

 

 znát jednotky objemu 

 znát vztah mezi jednotkami dm³  -   litr 

 za použití vzorců vypočítat objemy 
krychle, kvádru a válce 

 

 
Objemy těles 

 jednotky objemu 

 objem krychle 

 objem kvádru 

 objem válce 
 

  
modely objemů těles 

 

 používat technické písmo 

 číst a rozumět jednoduchým technickým 
výkresům 

 

 
Technické písmo 
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Nadstandartní aplikační úlohy 
 

Očekávané výstupy  
žák  
M-9-4-01  užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací  
M-9-4-02  řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
M-9-4-01p  samostatně řeší praktické úlohy  
M-9-4-01p  hledá různá řešení předložených situací  
M-9-4-02p  aplikuje poznatky a dovednosti z jiných vzdělávacích oblastí  
-  využívá prostředky výpočetní techniky při řešení úloh 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata a 
mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 rozpoznat jednotlivé římské číslice  

 číst zápis římských čísel 

 zkoušet sám zapisovat římské číslice 

 sčítat a odčítat římské číslice 
 

 
Římské číslice 

 
Dějepis – návaznost na 
učivo starověku 
Výtvarná výchova – různé 
druhy písma 

 
ukázky způsobů zápisu množství 
v různých obdobích dějin 
čtení letopočtů na budovách 
římské číslice na hodinách 
 

 

 doplnit chybějící číslo, symbol, obrázek 
do logické řady 
 

 
Číselné a logické řady 

  
magické čtverce 
číselné a obrázkové řady 
 

 

 samostatně řešit praktické úlohy, se 
kterými se běžně setká v životě 

 hledat různé způsoby řešení problému 

 porovnat jednotlivá řešení 
 

 
Praktické slovní úlohy 

  
hry a úkoly na rozvoj prostorové 
představivosti 
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6.3 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

 
 
6.3.1 Vyučovací předmět: INFORMATIKA 

 

 
Charakteristika vyučovacího předmětu 
 
Obsahové, organizační a časové vymezení 
 
Předmět Informatika učí žáky pracovat s počítačem a dalšími souvisejícími zařízeními jako s nezbytnými 
pracovními a komunikačními nástroji či zdroji informací. Výuka zahrnuje základní uživatelské znalosti a 
dovednosti žáků, respektuje jejich nadání, možnosti, zabezpečení i případná znevýhodnění. Cílem 
předmětu je vytvořit u žáků vědomosti a dovednosti potřebné k využití počítače při školní práci i 
v běžném životě. Výuka je zaměřena zejména na základní orientaci v operačním systému, na používání 
textových editorů, grafických programů a práci s internetem jako zdrojem informací a významným 
komunikačním nástrojem.  
Prostřednictvím výukových programů, vyhledáváním konkrétních informací a tvorbou samostatných 
prací dochází k prolínání výuky informatiky s výukou některých dalších předmětů. Důraz je kladen na 
komunikační schopnosti, grafomotorické dovednosti, získávání a třídění informací a jejich porozumění, 
na schopnost praktického využívání PC a následného zpracování a využívání získaných dat, informací 
či produktů. 
S rozvojem počítačové gramotnosti a informačních technologií obecně je kladen důraz i na možnosti 
propojování a využití různých typů komunikačních zařízení a interakce mezi nimi. 
 
V rámci ŠVP je předmět Informatika vyučován od 4. do 9. ročníku, vždy v rozsahu jedné hodiny týdně. 
 
 
 
Uplatňované metody a formy práce 
 
Výuka informatiky probíhá v počítačové učebně, případně v kmenových učebnách vybavených 
potřebnými technologiemi. Důraz je kladen na propojení s dalšími předměty a využívání získaných 
znalostí a dovedností při jejich výuce. Výuka vede i k samostatnému používání výukových programů 
pro vybrané předměty. 
Podle schopností žáků a náročnosti práce volí učitel hromadnou nebo individuální formu učení, na 
druhém stupni též práci ve dvojicích, kdy žáci spolupracují, vzájemně se kontrolují a pomáhají si. Nové 
postupy i jejich opakování demonstruje na velkoplošném monitoru počítačové učebny či na příslušných 
projekčních zařízeních ve třídách. 
Na I. stupni je uplatňována především forma hry a jednoduchých prací, na II. stupni pak učení 
k samostatnosti, k praktickému využívání PC, ke schopnosti získávání a zpracování informací a k rozvoji 
komunikačních dovedností. 
Náročnost cvičení, her i samostatných činností je vždy volena dle individuálních schopností jednotlivých 
žáků. 
 
 
Učitel využívá k naplňování jednotlivých klíčových kompetencí následující výchovné a vzdělávací 
strategie: 
 
Kompetence k učení 
Žák by měl: 

 chápat obecně používané termíny a zkratky 
− učitel při výuce na počítači používá nezbytnou základní terminologii a všeobecně 

známé zkratky 

 ovládat počítač a jeho příslušenství 
− učitel zadává žákům úkoly zaměřené na využití počítače a jeho příslušenství jako 

je tiskárna, nebo digitální fotoaparát  

 pracovat s aplikacemi MS Office (nebo jinými dostupnými editory) a s výukovými programy 
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− učitel předkládá žákům jednoduché úkoly s důrazem na využití v jiném vyučovacím 
předmětu nebo v praktickém životě 

− vede žáky k tomu, aby samostatně používali výukové programy, které se vztahují k 
probíraným tématům jiných předmětů 

 umět vyhledávat informace na internetu a využívat je v praktickém životě 
− učitel zadává žákům úkoly zahrnující internetové služby využívané v běžném životě 
− aplikuje zadávané úlohy na konkrétní prostředí třídy nebo školy 
− nepožaduje memorování vzorců apod., ale chce, aby žáci věděli, kde mohou 

potřebné informace vyhledat a aby je uměli vyhledat 
 
Kompetence k řešení problémů 
Žák by měl: 

 nenechat se při řešení problému odradit nezdarem 
− učitel motivuje žáka praktickým využitím i dílčích výsledků jeho práce  

 hledat nejvhodnější způsob řešení 
− učitel předkládá žákům různé postupy k dosažení jednoho konkrétního cíle 
− postupně zvyšuje náročnost předkládaných úkolů, čímž vede žáka k hledání 

nových způsobů řešení 
− podporuje žáka povzbuzováním a kladným hodnocením 

 
Kompetence komunikativní 
Žák by měl: 

 využívat pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky 
− učitel v rámci možností komunikuje se žáky pomocí elektronické pošty, vede žáky 

k správné formě komunikace na sítích 
 
 
 
Zařazená průřezová témata 
Osobnostní a sociální výchova 

- Kooperace a kompetice: pravidelná spolupráce ve dvojicích, vzájemná pomoc a kontrola, 
společná tvorba referátů a miniprojektů 

- Kreativita: samostatné práce za použití více zdrojů a technik, miniprojekty 
- Komunikace: zásady slušné internetové komunikace, komunikace na sociálních sítích, její 

vhodná forma a případná rizika, problematika internetových diskuzí 
Mediální výchova 

- Tvorba mediálního sdělení: publikace prací, referátů, článků a projektů na nástěnkách či 
školních webových stránkách  

- Interpretace vztahu mediálního sdělení a reality: hodnocení zpráv z více zdrojů, 
nedůvěryhodné zdroje, internetové diskuze, manipulativní informace, skrytá reklama 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
- Evropa a svět nás zajímá: vyhledávání a zpracování vybraných témat v součinnosti s výukou 

zeměpisu
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Vzdělávací oblast  
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

Vyučovací předmět  
INFORMATIKA 

Ročník  
4. 

 
Základy práce s počítačem 

Očekávané výstupy  
žák  
ICT-5-1-01  využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie  
ICT-5-1-02  respektuje pravidla bezpečné práce s hardwarem i softwarem a postupuje poučeně v případě jejich závady 
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák 
ICT-5-1-01p  ovládá základní obsluhu počítače  
ICT-5-1-02p  dodržuje pravidla bezpečné a zdravotně nezávadné práce s výpočetní technikou 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl 

 znát a dodržovat řád učebny 

 dodržovat základní pravidla při práci 
s počítačem 

 zapnout a vypnout PC 

 pojmenovat základní součásti 
počítače 

 s pomocí se orientovat na ploše, 
rozeznávat ikony vybraných 
programů a složek 

 ovládat pohyb myši a kurzoru, 
používat dominantní tlačítko myši, 
provádět dvojité kliknutí 

 s pomocí se orientovat na klávesnici 

 dle pokynů otevřít vybranou složku či 
soubor, spustit určený program 

 znát ikony instalovaných programů 

 
Základy práce s počítačem 
- bezpečnost práce s PC 
- řád učebny 
- základní části PC 
- orientace na ploše 
- ovládání myši 
- základy práce s klávesnicí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
demonstrace všech postupů na 
velkoplošném monitoru 
 
 
pravidelné opakování a nácvik základních 
postupů 
 
práce ve dvojicích 
 
nácvik a hry směřující k ovládání myši 
 
 
pravidelný nácvik psaní a ovládání 
klávesnice 
 
 
tisk a vystavení nejlepších prací 
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Vyhledávání informací a komunikace 
 
Očekávané výstupy  
žák  
ICT-5-2-03  komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení 
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
ICT-5-2-03  komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl 

 znát ikony instalovaných programů, 
s pomocí se připojit k internetu 

 zadat slovo v domovském 
vyhledávači 

 s pomocí vyhledat obrázek či 
požadovanou stránku 

 
Základy práce s internetem 
- připojování 
- vyhledávače 
- zadávání požadavků 

 
 

 
demonstrace všech postupů na 
velkoplošném monitoru 
 
pravidelné opakování a nácvik základních 
postupů 
práce ve dvojicích 
 
nácvik a hry směřující k ovládání myši 
 

 
 
 
 

Zpracování a využití informací 
Očekávané výstupy 
žák 
ICT-5-3-01  pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru 
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
ICT-5-3-01p  pracuje s výukovými a zábavními programy podle pokynu 
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Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl 

 spustit daný editor 

 psát jednotlivé hlásky a s pomocí i 
celá slova či krátké věty 

 psát velká písmena pomocí klávesy 
Caps Lock 

 s pomocí vybrat velikost a barvu 
písma 

 správně napsat své jméno a příjmení 

 s pomocí spustit kreslicí program či 
adekvátní aplikaci textového editoru 

 s pomocí myši kreslit jednoduché 
obrázky, vybírat barvy 

 v programu či textovém editoru 
vytvořit jednoduchý geometrický 
obrazec 

 s pomocí vyhledat a spustit daný 
výukový program 

 za pomoci vyučujícího klávesnicí a 
myší ovládat jednoduché výukové 
programy 

 

 
Základy práce s textovým 
editorem 
- základy práce s klávesnicí 
- spouštění 
- psaní velkých a malých písmen 
- psaní čísel 
- opis 
- používání mezerníku a klávesy 

Enter 
 
 
 
Základy práce s grafickými 
programy  
- kreslení 
- obrazce, tvary, objekty 
 
 
 
Práce s výukovými programy 

 
 

 
demonstrace všech postupů na 
velkoplošném monitoru 
 
výukové programy 
 
pravidelný nácvik psaní a ovládání 
klávesnice 
 
soutěže ve výtvarných a grafických 
činnostech 
 
tisk a vystavení nejlepších prací 
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Vzdělávací oblast  
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

Vyučovací předmět  
INFORMATIKA 

Ročník  
5. 

 

 
Základy práce s počítačem 

Očekávané výstupy  
žák  
ICT-5-1-01  využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie  
ICT-5-1-02  respektuje pravidla bezpečné práce s hardwarem i softwarem a postupuje poučeně v případě jejich závady  
ICT-5-1-03  chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím 
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák 
ICT-5-1-01p  ovládá základní obsluhu počítače  
ICT-5-1-02p  dodržuje pravidla bezpečné a zdravotně nezávadné práce s výpočetní technikou 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl 

 znát a dodržovat řád učebny 

 dodržovat pravidla při práci 
s počítačem  

 samostatně zapnout a vypnout PC 

 pojmenovat základní součásti 
počítače a dalších připojených 
zařízení  

 orientovat se na ploše, rozeznávat 
ikony používaných programů a složek 

 ovládat pohyb myši a kurzoru, 
používat obě tlačítka myši, klikem i 
dvojklikem otvírat potřebné složky či 
programy 

 orientovat se na klávesnici 

 dle pokynů otevřít vybranou složku či 
soubor, spustit určený program 

 znát ikony instalovaných programů 

 
Základy práce s počítačem 
- bezpečnost práce s PC 
- řád učebny 
- základní části PC 
- orientace na ploše 
- ovládání myši 
- práce s klávesnicí 

 
 
 

 
demonstrace všech postupů na 
velkoplošném monitoru 
 
pravidelné opakování a nácvik základních 
postupů 
 
práce ve dvojicích 
 
nácvik a hry směřující k ovládání myši 
 
tisk a vystavení nejlepších prací 
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Vyhledávání informací a komunikace 
Očekávané výstupy  
žák  
ICT-5-2-01 při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty  
ICT-5-2-02 vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích  
ICT-5-2-03 komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení 
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
ICT-5-2-03 komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení 

 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl 

 znát ikony instalovaných programů, 
připojit se k internetu 

 zadat požadavek v domovském 
vyhledávači 

 vyhledat obrázek či požadovanou 
stránku 

 
Základy práce s internetem 
- připojování 
- vyhledávače 
- zadávání požadavků 
 

 
 
 

 
demonstrace všech postupů na 
velkoplošném monitoru 
 
pravidelné opakování a nácvik základních 
postupů 
 
práce ve dvojicích 
 

 
 
 

Zpracování a využití informací 
Očekávané výstupy 
Žák 
ICT-5-3-01  pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru 
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
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ICT-5-3-01p pracuje s výukovými a zábavními programy podle pokynu 
 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl 

 spustit daný editor 

 psát celá slova a s pomocí krátké 
věty 

 psát velká písmena pomocí kláves 
Caps Lock a Shift 

 vybrat velikost a barvu písma 

 správně napsat své jméno a příjmení 

 opsat krátký text 

 spustit kreslicí program či adekvátní 
aplikaci textového editoru 

 s pomocí myši kreslit jednoduché 
obrázky, vybírat barvy 

 v programu či textovém editoru 
vytvořit jednoduchý geometrický 
obrazec 

 vyhledat a spustit daný výuková 
program 

 pomocí klávesnice a myši ovládat 
výukové programy pro I. stupeň 

 

 
Základy práce s textovým 
editorem 
- spouštění 
- psaní velkých a malých 

písmen, slov a krátkých vět 
- opis 
- barva a velikost písma 
- používání mezerníku a klávesy 

Enter 
 
- Základy práce s grafickými 

programy  
- kreslení 
- obrazce, tvary, objekty 
 
 
 
 
Práce s výukovými programy 

 
 
 

 
demonstrace všech postupů na 
velkoplošném monitoru 
 
pravidelné opakování a nácvik základních 
postupů 
 
práce ve dvojicích 
 
nácvik a hry směřující k ovládání myši 
 
výukové programy 
 
pravidelný nácvik psaní a ovládání 
klávesnice 
 
soutěže ve výtvarných a grafických 
činnostech 
 
tisk a vystavení nejlepších prací 
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Vzdělávací oblast  
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

Vyučovací předmět  
INFORMATIKA 

Ročník  
6. 

 
 

Vyhledávání informací a komunikace 
 
Očekávané výstupy 
žák  
ICT-9-1-01  ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost 
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
ICT-9-1-01p  vyhledává potřebné informace na internetu; dodržuje pravidla zacházení s výpočetní technikou; osvojí si základy elektronické  

komunikace 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl 

 znát některá rizika související s prací 
na internetu a s internetovou 
komunikaci 

 pracovat s dostupnými vyhledavači 

 s pomocí vyhledávat obrázky, 
fotografie, webové stránky či mapy 

 s pomocí vyhledat dopravní spojení  

 s pomocí číst e-mailovou poštu 

 s pomocí psát a odesílat e-maily 

 
Práce s internetem 
- bezpečnost při práci s 

internetem 
- vyhledávání  
- mapy 
- hudba, film 
- komunikace 

 
Přírodopis, zeměpis, dějepis 
- vyhledávání informací, 

obrazových materiálů, 
tvorba referátů  

 
demonstrace všech postupů na 
velkoplošném monitoru 
pravidelné opakování a nácvik základních 
postupů 
schematický zápis postupů do sešitu 
práce ve dvojicích 
tvorba jednoduchých referátů pro vybrané 
předměty  
výuková videa zaměřená na oblast 
bezpečnosti práce na internetu a 
kyberšikanu 
vyhledávání informací, textových a 
obrazových materiálů na daná témata 
tisk a vystavení nejlepších prací 
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Zpracování a využití informací 
 
Očekávané výstupy 
žák  
ICT-9-2-01  ovládá práci s textovými a grafickými editory i tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací  
ICT-9-2-04  používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji 
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
ICT-9-2-01p, ICT-9-2-02p ovládá základy psaní na klávesnici, na uživatelské úrovni práci s textovým editorem; využívá vhodné aplikace; zvládá    
   práci s výukovými programy  
ICT-9-2-03p, ICT-9-2-04p, ICT-9-2-05p vyhledává potřebné informace na internetu  

- dodržuje pravidla bezpečného zacházení s výpočetní technikou 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl 

 pojmenovat základní části daného 
zařízení  

 dodržovat zásady bezpečnosti práce 
na PC a řád učebny 

 samostatně zapnout a vypnout PC 

 orientovat se na ploše, rozlišovat 
ikony vybraných programů, složek i 
souborů 

 s pomocí používat myš  

 s pomocí otvírat a zavírat programy, 
složky a soubory 

 s pomocí vytvořit a pojmenovat 
novou složku či soubor 

 kopírovat a vkládat soubory do složek 

 s pomocí spustit a používat 
instalované výukové programy 

 s pomocí připojit zařízení k internetu 

 najít a otevřít daný editor 

 orientovat se ve vybraných funkcích 
programu 

 
Výpočetní technika, orientace 
v operačním systému 
- počítače, jejich části a funkce 
- bezpečnost práce s počítačem 
- orientace na ploše 
- spouštění vybraných programů 

a aplikací 
- práce se soubory a složkami 
- práce s výukovými programy 
- internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práce s textovým editorem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
demonstrace všech postupů na 
velkoplošném monitoru 
 
pravidelné opakování a nácvik základních 
postupů 
 
schematický zápis postupů do sešitu 
 
osobní složky 
 
práce ve dvojicích 
 
výukové programy 
 
práce s výukovými programy vybraných 
předmětů 
 
pravidelný nácvik psaní a ovládání 
klávesnice a myši 
 
opisy cvičných textů 
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 orientovat se na klávesnici 

 s pomocí psát slova a krátké texty  

 zapisovat diktovaná slova  

 používat mezery v textu 

 s pomocí používat panely nástrojů 

 s pomocí vybrat druh, velikost a 
barvu písma, použít písmo tučné, 
podtržené  

 pomocí myši označit text nebo jeho 
části 

 kopírovat, vyjmout, vložit a odstranit 
text a jeho části 

 s pomocí vložit obrázky či fotografie 

 používat aplikaci Kreslení 

 uložit hotový textový soubor 

 s pomocí vytvořit jednoduchou 
tabulku v daném textovém editoru 

 

- orientace v klávesách a 
ovladačích 

- panel nástrojů 
- zadávání základních 

parametrů stránky a textu 
- psaní, opis 
- velká písmena 
- vkládání obrázků  
- kreslení 
 
 
 
 
 
 
Práce s tabulkami 
- druhy a použití tabulek 
- tabulky daného textového 

editoru 
- tvorba tabulek 

 
tvorba jednoduchých referátů pro vybrané 
předměty  
 
výuková videa zaměřená na oblast 
bezpečnosti práce na internetu a 
kyberšikanu 
 
vyhledávání informací, textových a 
obrazových materiálů na daná témata 
 
tisk a vystavení nejlepších prací 
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Vzdělávací oblast  
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

Vyučovací předmět  
INFORMATIKA 

Ročník  
7. 

 
Vyhledávání informací a komunikace 

 
Očekávané výstupy 
žák  
ICT-9-1-01  ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost 
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
ICT-9-1-01p  vyhledává potřebné informace na internetu; dodržuje pravidla zacházení s výpočetní technikou; osvojí si základy elektronické 

komunikace 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl 

 znát rizika související s prací 
na internetu a s internetovou 
komunikaci 

 pracovat s dostupnými vyhledávači 

 vyhledávat slova, pojmy, texty, 
informace 

 vyhledávat obrázky a fotografie 

 vyhledaná data kopírovat a ukládat 
do příslušných souborů či složek 

 vyhledat aktuální zprávy a informace 

 pracovat s internetovými mapami, 
volit jejich druh a rozlišení 

 vyhledat dopravní spojení či jízdní 
řád 

 s pomocí založit e-mailovou 

 adresu s bezpečným heslem 

 číst e-mailovou poštu 

 psát a odesílat e-maily 

 vyhledávat fotografie na internetu 

 
Práce s internetem 
- bezpečnost při práci s 

internetem 
- vyhledávání  
- mapy 
- webové stránky 
- hudba, film 
- zpracování dat 
- komunikace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práce s fotografií 

 
 
Přírodopis, zeměpis, dějepis 
- vyhledávání informací, 

obrazových materiálů, 
tvorba referátů a 
miniprojektů 

 
 
demonstrace všech postupů na 
velkoplošném monitoru 
 
práce dle daného zadání 
 
schematický zápis postupů do sešitu 
 
práce ve dvojicích 
 
zakládání a organizování osobních složek 
 
ukládání všech vytvořených souborů do 
osobních složek 
 
tvorba jednoduchých referátů pro vybrané 
předměty  
 
výuková videa zaměřená na oblast 
bezpečnosti práce na internetu a 
kyberšikanu 
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 vyhledat a otevřít fotografie na 
pevném disku či externím zařízení 

 kopírovat fotografie a vkládat je do 
daných souborů 

 vložené fotografie pomocí myši 
přesunovat a měnit jejich velikost 

 s pomocí použít fotografie při tvorbě 
jednoduchých referátů 

 uložit hotový soubor 
 

- import fotografií 
- prohlížení fotografií 
- kopírování a vkládání 
- základní úpravy fotografií 
- ukládání fotografií 

 
vyhledávání informací, textových a 
obrazových materiálů na daná témata 
 
vyhledání map 
 
založení vlastní školní e-mailové schránky 
 
použití fotografií v textových souborech 
 

 
 

Zpracování a využití informací 
Očekávané výstupy 
žák  
ICT-9-2-01  ovládá práci s textovými a grafickými editory i tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací  
ICT-9-2-02  uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem  
ICT-9-2-03  pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví  
ICT-9-2-04  používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji  
ICT-9-2-05  zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě 
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
ICT-9-2-01p, ICT-9-2-02p ovládá základy psaní na klávesnici, na uživatelské úrovni práci s textovým editorem; využívá vhodné aplikace; zvládá   

práci s výukovými programy  
ICT-9-2-03p, ICT-9-2-04p, ICT-9-2-05p vyhledává potřebné informace na internetu  

- dodržuje pravidla bezpečného zacházení s výpočetní technikou 
 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl 

 pojmenovat základní části daného 
zařízení  

 dodržovat zásady bezpečnosti práce 
na PC a řád učebny 

 samostatně zapnout a vypnout PC 

 
Výpočetní technika, orientace 
v operačním systému 
- počítače, jejich části a funkce 
- bezpečnost práce s počítačem 
- orientace na ploše 

 
PT: OSV – Kooperace a 
kompetice: pravidelná 
spolupráce ve dvojicích, 
vzájemná pomoc a kontrola 
 
 

 
demonstrace všech postupů na 
velkoplošném monitoru 
 
práce dle daného zadání 
 
schematický zápis postupů do sešitu 
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 orientovat se na ploše a příslušných 
lištách, rozlišovat ikony programů, 
složek i souborů 

 samostatně používat myš 

 otvírat, zavírat, minimalizovat a 
maximalizovat programy, složky a 
soubory 

 vytvořit a pojmenovat novou složku či 
soubor 

 kopírovat a vkládat soubory do složek 

 spustit a používat instalované 
výukové programy 

 připojit zařízení k internetu 

 najít a otevřít daný editor 

 orientovat se ve vybraných funkcích 
programu 

 orientovat se na klávesnici 

 s pomocí psát souvislý text  

 opsat krátký text 

 zapisovat diktovaná slova  

 používat mezery v textu 

 s pomocí používat panely nástrojů 

 s pomocí měnit orientaci stránky 

 vybrat druh, velikost a barvu písma, 
použít písmo tučné, podtržené  

 pomocí myši označit text nebo jeho 
části 

 s pomocí provádět následné úpravy 
písma a textu 

 kopírovat, vyjmout, vložit a odstranit 
text a jeho části 

 vložit obrázky či fotografie 

 používat aplikaci Kreslení 

 uložit hotový textový soubor 

 s pomocí vytvořit jednoduchou 
tabulku v daném textovém editoru 

 přidávat a odebírat sloupce a řádky 

- spouštění vybraných programů 
a aplikací 

- práce se soubory a složkami 
- práce s výukovými programy 
- internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práce s textovým editorem 
- nejpoužívanější editory 
- orientace v klávesách a 

ovladačích 
- zadávání základních 

parametrů stránky a písma 
- psaní, opis, diktát textu 
- znaménka, mezery, velká 

písmena 
- následné změny hotového 

textu 
- vkládání obrázků, obrazců a 

fotografií  
- kreslení 
- ukládání textu 
 
 
 
 
 
Práce s tabulkami 
- druhy a použití tabulek 
- tabulky daného textového 

editoru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Český jazyk 
- opis textu, diktát 
 
Český jazyk 
- životopis 
 
Český jazyk 
- osobní data 
 
Český jazyk 
- práce se slovníky a 

encyklopediemi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
práce ve dvojicích 
 
zakládání a organizování osobních složek 
 
ukládání všech vytvořených souborů do 
osobních složek 
 
samostatná práce s výukovými programy 
vybraných předmětů 
 
opisy cvičných textů 
 
cvičné diktáty 
 
nácvik psaní s používáním klávesy Shift 
 
tvorba jednoduchých referátů pro vybrané 
předměty  
 
 
vyhledávání informací, textových a 
obrazových materiálů na daná témata 
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 psát či vkládat text do tabulky 

 uložit hotový soubor 
 

- tvorba tabulek 
- dodatečné úpravy tabulek 



6-173 

 

Vzdělávací oblast  
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

Vyučovací předmět  
INFORMATIKA 

Ročník  
8. 

 
Vyhledávání informací a komunikace 

 
Očekávané výstupy 
žák  
ICT-9-1-01 ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost 
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
ICT-9-1-01p vyhledává potřebné informace na internetu; dodržuje pravidla zacházení s výpočetní technikou; osvojí si základy elektronické 
komunikace 

 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl 

 znát rizika související s prací 
na internetu a s internetovou 
komunikaci, tato rizika pokud možno 
minimalizovat 

 pracovat s dostupnými vyhledávači 

 vyhledávat slova, pojmy, texty, 
informace 

 vyhledávat obrázky a fotografie 

 vyhledaná data kopírovat a ukládat 
do příslušných souborů či složek 

 vyhledat aktuální zprávy a informace 

 pracovat s internetovými mapami, 
volit jejich druh a rozlišení 

 vyhledat dopravní spojení či jízdní 
řád 

 za použití internetu s pomocí tvořit 
referáty na daná témata 

 s pomocí založit e-mailovou adresu 
s bezpečným heslem 

 
Práce s internetem 
- bezpečnost při práci s 

internetem 
- vyhledávání  
- mapy 
- webové stránky 
- hudba, film 
- zpracování a využití dat 
- komunikace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PT: EGS - Evropa a svět nás 
zajímá: vyhledávání a 
zpracování vybraných témat 
v součinnosti s výukou 
zeměpisu 
 
PT: OSV - Kooperace a 
kompetice: společná tvorba 
referátů a miniprojektů 
 
 
 
 
Přírodopis, zeměpis, dějepis 
- vyhledávání informací, 

obrazových materiálů, 
tvorba referátů a 
miniprojektů 

 
 
 

 
demonstrace všech postupů na 
velkoplošném monitoru 
 
samostatné práce dle daného zadání 
 
schematický zápis pracovních postupů do 
sešitu 
 
práce ve dvojicích  
 
kooperace, vzájemná pomoc 
 
samostatné organizování osobních složek 
 
samostatné ukládání všech vytvořených 
souborů do osobních složek  
 
výuková videa zaměřená na oblast 
bezpečnosti práce na internetu a 
kyberšikanu 
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 číst e-mailovou poštu, otevřít a uložit 
přílohy 

 psát a odesílat e-maily, přeposlat 
zprávu 

 používat spisovnou a slušnou formu 
komunikace 

 stáhnout fotografie z externího 
zařízení (fotoaparát, telefon, flash 
disk…) do dané složky 

 s pomocí se orientovat v příslušném 
programu a jeho ovladačích 

 s pomocí používat funkci editace 

 otočit fotografii 

 oříznout fotografii 

 používat vybrané automatické úpravy 

 upravit fotografii pomocí vybraných 
efektů  

 uložit upravené fotografie 

 použít fotografie při tvorbě prací 
v textovém editoru  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práce s fotografií 
- vlastnosti fotografie 
- import fotografií 
- orientace v daném programu 
- prohlížení fotografií 
- editor 
- základní úpravy fotografií 
- ukládání a přesun fotografií 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přírodopis 
- fotografování přírody, rostlin 

a živočichů 
 
 
 

samostatné vyhledávání informací, 
textových a obrazových materiálů na daná 
témata 
 
vyhledávání, úpravy a tisk obrazových 
materiálů pro vybrané předměty 
 
tvorba referátů pro vybrané předměty za 
použití textu, fotografií a obrázků 
vyhledání map, tras a jízdních řádů pro 
konkrétní školní akce 
 
používání vlastní školní e-mailové 
schránky 
e-mailová komunikace s vyučujícím 
 
fotografování na školních akcích 
s následnou úpravou vybraných fotografií 
 
použití fotografií v textových souborech 
 
zpracování vzorových a třídních fotografií 

 
 

Zpracování a využití informací 
 
Očekávané výstupy 
žák  
ICT-9-2-01  ovládá práci s textovými a grafickými editory i tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací  
ICT-9-2-02  uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem  
ICT-9-2-03  pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví  
ICT-9-2-04  používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji  
ICT-9-2-05  zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě 
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
ICT-9-2-01p, ICT-9-2-02p ovládá základy psaní na klávesnici, na uživatelské úrovni práci s textovým editorem; využívá vhodné aplikace; zvládá  
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   práci s výukovými programy  
ICT-9-2-03p, ICT-9-2-04p, ICT-9-2-05p vyhledává potřebné informace na internetu  
- dodržuje pravidla bezpečného zacházení s výpočetní technikou 
 
 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl 

 pojmenovat základní části daného 
zařízení a znát jejich funkce 

 dodržovat zásady bezpečnosti práce 
na PC a řád učebny 

 samostatně zapnout a vypnout PC 

 orientovat se na ploše a příslušných 
lištách, rozlišovat ikony programů, 
složek i souborů 

 samostatně používat myš 

 otvírat, zavírat, minimalizovat a 
maximalizovat dané programy či 
okna 

 vytvořit a pojmenovat novou složku či 
soubor 

 přejmenovat složku, vytvořit 
podsložku 

 kopírovat a vkládat soubory do složek 

 s pomocí měnit zobrazení 
spuštěných oken či aplikací 

 pomocí myši přesunovat soubory a 
složky 

 spustit a používat instalované 
výukové programy 

 připojit a s pomocí použít vybraná 
externí zařízení 

 připojit zařízení k internetu 

 najít a otevřít daný editor 

 
Výpočetní technika, orientace 
v operačním systému 
- počítače, jejich části a funkce 
- bezpečnost práce s počítačem 
- orientace na ploše 
- spouštění vybraných programů 

a aplikací 
- práce s okny 
- práce se soubory a složkami 
- práce s výukovými programy 
- externí zařízení 
- internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práce s textovým editorem 
- nejpoužívanější editory 

 
 
PT: OSV – Kreativita: 
samostatné práce za použití 
více zdrojů a technik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
demonstrace všech postupů na 
velkoplošném monitoru 
 
samostatné práce dle daného zadání 
 
schematický zápis pracovních postupů do 
sešitu 
 
práce ve dvojicích  
 
kooperace, vzájemná pomoc 
 
samostatné organizování osobních složek 
 
samostatné ukládání všech vytvořených 
souborů do osobních složek 
 
samostatná práce s výukovými programy 
vybraných předmětů 
 
opis cvičných textů 
 
nácvik psaní textů s problematickými jevy 
(čísla, závorky, symboly, velká písmena 
s háčky a čárkami….)  
 
cvičné diktáty  
 
přepis životopisu 
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 orientovat se ve vybraných funkcích a 
aplikacích programu 

 orientovat se na klávesnici 

 s pomocí psát souvislý text včetně 
velkých písmen a číslic  

 opsat krátký text 

 zapisovat jednoduchý diktovaný text 

 vyhledávat a opravovat případné 
zvýrazněné chyby 

 správně používat mezery v textu 

 používat panely nástrojů 

 měnit orientaci stránky 

 vybrat druh, velikost a barvu písma, 
použít písmo tučné, podtržené, barvu 
zvýraznění  

 pomocí myši označit text nebo jeho 
části 

 dle potřeby zarovnat text 

 provádět následné úpravy písma a 
textu 

 s pomocí vložit záhlaví 

 kopírovat, vyjmout, vložit a odstranit 
text a jeho části 

 s pomocí provádět vybrané úpravy 
pomocí kláves (kopírovat, vyjmout, 
vložit…) 

 vložit obrázky či fotografie 

 s pomocí použít v textu umělecké 
písmo (WordArt, Galerie 
písmomalby…) 

 používat aplikaci Kreslení 

 uložit hotový textový soubor 

 s pomocí vytvořit jednoduchou 
tabulku v daném textovém editoru 

 přidávat a odebírat sloupce a řádky 

 volit barevné pozadí tabulky 

 psát či vkládat text do tabulky 

- orientace v klávesách a 
ovladačích 

- panel nástrojů 
- zadávání základních 

parametrů stránky a textu 
- psaní, opis, diktát textu 
- znaménka, mezery, velká 

písmena 
- následné změny hotového 

textu 
- vkládání obrázků, obrazců a 

fotografií  
- kreslení 
- ukládání, třídění a tisk textu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práce s tabulkami 
- druhy a použití tabulek 

 
Český jazyk 
- opis textu, diktát 
 
Český jazyk 
-  životopis 
 
Český jazyk 
-  osobní data 
 
 
Český jazyk 
- práce se slovníky a 

encyklopediemi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matematika 

 násobení, tabulky 

návrhy a tvorba pozvánek na vybrané 
školní akce, blahopřání apod. 
 
tvorba tabulky násobků 
 
návrh a samostatná tvorba rozvrhu hodin 
 
vizitky 
 
tvorba referátů pro vybrané předměty za 
použití textu, fotografií a obrázků 
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 kopírovat, vyjmout, vložit či odstranit 
hotovou tabulku nebo její část 

 

- tabulky daného textového 
editoru 

- tvorba tabulek 
- dodatečné úpravy tabulek 
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Vzdělávací oblast  
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

Vyučovací předmět  
INFORMATIKA 

Ročník  
9. 

 
 

Vyhledávání informací a komunikace 
 
Očekávané výstupy 
žák  
ICT-9-1-01 ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost 
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
ICT-9-1-01p vyhledává potřebné informace na internetu; dodržuje pravidla zacházení s výpočetní technikou; osvojí si základy elektronické 
komunikace 

 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl 

 znát rizika související s prací 
na internetu a s internetovou 
komunikaci, tato rizika pokud možno 
minimalizovat 

 samostatně pracovat s dostupnými 
vyhledávači 

 vyhledávat slova, pojmy, texty, 
informace 

 vyhledávat obrázky a fotografie 

 vyhledaná data kopírovat a ukládat do 
příslušných souborů či složek 

 vyhledat aktuální zprávy a informace 

 samostatně pracovat s internetovými 
mapami, volit jejich 

 druh a rozlišení, vybrané mapy 
ukládat, případně vytisknout 

 vyhledat dopravní spojení, uložit či 
vytisknout příslušný jízdní řád 

 
Práce s internetem 
- bezpečnost při práci s 

internetem 
- vyhledávání  
- mapy 
- webové stránky 
- hudba, film 
- internetové obchody 
- zpracování dat 
- komunikace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PT: MV - Interpretace vztahu 
mediálního sdělení a reality: 
hodnocení zpráv z více zdrojů, 
nedůvěryhodné zdroje, 
internetové diskuze, 
manipulativní informace, skrytá 
reklama 
 
PT: OSV - Komunikace: 
zásady slušné internetové 
komunikace, komunikace na 
sociálních sítích, její vhodná 
forma a případná rizika, 
problematika internetových 
diskuzí 
 
 
Přírodopis, zeměpis, dějepis 

 
demonstrace všech postupů na 
velkoplošném monitoru 
 
samostatné práce dle daného zadání 
 
schematický zápis pracovních postupů do 
sešitu 
 
práce ve dvojicích a skupinách 
 
kooperace, vzájemná kontrola stavu a 
zabezpečení 
 
samostatné organizování osobních složek 
 
samostatné ukládání všech vytvořených 
souborů do osobních složek 
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 znát možnosti, výhody i případná rizika 
nákupů přes internet 

 za použití internetu samostatně tvořit 
referáty na daná témata 

 založit e-mailovou adresu 
s bezpečným heslem 

 číst e-mailovou poštu, vytvořit složky a 
adresář, otevřít a uložit přílohy 

 psát a odesílat e-maily včetně příloh, 
přeposlat zprávu 

 používat spisovnou formu komunikace 

 znát další možnosti internetové 
komunikace 

 znát vybrané charakteristiky a 
vlastnosti fotografie (formát, orientace, 
barva, rozlišení…) 

 stáhnout fotografie z externího 
zařízení (fotoaparát, telefon, flash 
disk…) do dané složky 

 orientovat se v příslušném programu a 
jeho ovladačích, vyhledat 
požadovanou složku či fotografii 

 používat funkci editace 

 otočit fotografii, změnit rozlišení 

 oříznout fotografii 

 používat vybrané automatické úpravy 

 upravit fotografii pomocí vybraných 
efektů  

 s pomocí použít retušovací nástroje 

 uložit upravené fotografie 

 použít fotografie při tvorbě prací 
v textovém editoru  

 tisk fotografie, odesílání 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práce s fotografií 
- vlastnosti fotografie 
- import fotografií 
- orientace v daném 

programu 
- základní úpravy fotografií 
- pokročilé úpravy fotografií 
- ukládání, třídění a odesílání 

fotografií 
- následné využití fotografií 

– vyhledávání informací, 
obrazových materiálů, tvorba 
referátů a miniprojektů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přírodopis 
– fotografování přírody, rostlin a 
živočichů 

výuková videa zaměřená na oblast 
bezpečnosti práce na internetu a 
kyberšikanu 
 
samostatné vyhledávání informací, 
textových a obrazových materiálů na daná 
témata 
 
vyhledávání, úpravy a tisk obrazových 
materiálů pro vybrané předměty 
 
samostatná tvorba referátů pro vybrané 
předměty za použití textu, fotografií a 
obrázků 
 
vyhledání map, tras a jízdních řádů pro 
konkrétní školní akce 
 
aktivní používání vlastní školní e-mailové 
schránky 
 
e-mailová komunikace s vyučujícím 
 
fotografování na školních akcích 
s následnou úpravou vybraných fotografií 
 
úpravy a retušování portrétní fotografie 
 
použití fotografií v textových souborech 
 
úpravy a následné zpracování vzorových 
a třídních fotografií 
 
přeposílání fotografií e-mailem 
 
ukládání galerií na CD 
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Zpracování a využití informací 

 
Očekávané výstupy 
žák  
ICT-9-2-01  ovládá práci s textovými a grafickými editory i tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací  
ICT-9-2-02  uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem  
ICT-9-2-03  pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví  
ICT-9-2-04  používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji  
ICT-9-2-05  zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě 
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
ICT-9-2-01p, ICT-9-2-02p ovládá základy psaní na klávesnici, na uživatelské úrovni práci s textovým editorem; využívá vhodné aplikace; zvládá  
práci s výukovými programy  
ICT-9-2-03p, ICT-9-2-04p, ICT-9-2-05p vyhledává potřebné informace na internetu  
- dodržuje pravidla bezpečného zacházení s výpočetní technikou 
 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl 

 pojmenovat základní části daného 
zařízení a znát jejich funkce 

 dodržovat zásady bezpečnosti 
práce na PC a řád učebny 

 zkontrolovat stav PC, samostatně 
ho zapnout a vypnout 

 orientovat se na ploše a příslušných 
lištách, rozlišovat ikony programů, 
složek i souborů 

 samostatně používat myš 

 otvírat, zavírat, minimalizovat a 
maximalizovat dané programy či 
okna 

 vytvořit a pojmenovat novou složku 
či soubor 

 
Výpočetní technika, orientace 
v operačním systému 
- počítače, jejich části a funkce 
- bezpečnost práce s počítačem 
- orientace na ploše 
- spouštění vybraných programů 

a aplikací 
- práce s okny 
- práce se soubory a složkami 
- práce s nainstalovanými 

výukovými programy 
- externí zařízení 
- internet 
 
 
 

 
PT: OSV – Kreativita: 
samostatné práce za použití 
více zdrojů a technik, 
miniprojekty 
 
 
PT: MV - Tvorba mediálního 
sdělení: publikace prací, 
referátů, článků a projektů na 
nástěnkách či školních 
webových stránkách 
 
 
 
 
 

 
demonstrace všech postupů na 
velkoplošném monitoru 
 
samostatné práce dle daného zadání 
 
schematický zápis pracovních postupů do 
sešitu 
 
práce ve dvojicích a skupinách 
 
kooperace, vzájemná kontrola stavu a 
zabezpečení 
 
samostatné organizování osobních složek 
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 přejmenovat složku, změnit ikonu, 
vytvořit podsložku 

 kopírovat a vkládat soubory do 
složek 

 organizovat soubory a složky 

 pracovat ve dvou oknech souběžně, 
měnit zobrazení spuštěných oken či 
aplikací 

 pomocí myši přesunovat soubory a 
složky 

 připojit a s pomocí použít vybraná 
externí zařízení 

 připojit zařízení k internetu 

 samostatně najít a otevřít daný 
editor 

 orientovat se ve vybraných funkcích 
a aplikacích programu 

 orientovat se na klávesnici 

 samostatně psát souvislý text 
včetně velkých písmen, číslic, 
znamének a symbolů 

 opsat zadaný text 

 zapisovat jednoduchý diktovaný text 

 vyhledávat a opravovat případné 
zvýrazněné chyby 

 správně používat, případně 
upravovat mezery v textu 

 používat panely nástrojů 

 měnit orientaci stránky, upravit 
okraje 

 vybrat druh, velikost a barvu písma, 
použít písmo tučné, podtržené, 
barvu zvýraznění a řádkování 

 zvýraznit text nebo jeho části 

 dle potřeby zarovnat text 

 provádět následné úpravy písma a 
textu 

 vložit a vyplnit záhlaví 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práce s textovým editorem 
- nejpoužívanější editory 
- orientace v klávesách a 

ovladačích 
- panel nástrojů 
- zadávání základních 

parametrů stránky a textu 
- psaní, opis, diktát textu 
- znaménka, mezery, velká 

písmena 
- následné změny hotového 

textu 
- vkládání obrázků, obrazců a 

fotografií  
- kreslení 
- ukládání, třídění a tisk textu 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Český jazyk 
– opis textu, diktát 
 
Český jazyk 
– strukturovaný životopis 
 
Český jazyk 
– osobní data, formuláře 
 
 
Český jazyk 

 práce se slovníky a 
encyklopediemi 

 
 
 
 
 
 
 
 

samostatné ukládání všech vytvořených 
souborů do osobních složek 
 
samostatná práce s výukovými programy 
vybraných předmětů 
 
opis cvičných textů 
 
přepis textů s problematickými jevy (čísla, 
závorky, symboly, velká písmena s háčky 
a čárkami….)  
 
 
cvičné diktáty  
 
přepis strukturovaného životopisu 
 
návrhy a tvorba pozvánek na vybrané 
školní akce, blahopřání apod. 
 
 
tvorba tabulky násobků 
 
návrh a samostatná tvorba rozvrhu hodin 
 
vizitky 
 
samostatné vyhledávání informací, 
textových a obrazových materiálů na daná 
témata 
 
vyhledávání, úpravy a tisk obrazových 
materiálů pro vybrané předměty 
 
samostatná tvorba referátů pro vybrané 
předměty za použití textu, fotografií a 
obrázků 
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 kopírovat, vyjmout, vložit a odstranit 
text a jeho části 

 vybrané úpravy provádět pomocí 
kláves (kopírovat, vyjmout, vložit…) 

 vložit a upravit předdefinované 
obrazce 

 vložit obrázky či fotografie, upravit 
jejich velikost 

 použít v textu umělecké písmo 
(WordArt, Galerie písmomalby…) 

 používat aplikaci Kreslení 

 uložit, případně vytisknout hotový 
textový soubor 

 samostatně vytvořit jednoduchou 
tabulku v daném textovém editoru 

 zvolit vlastnosti tabulky: počet a 
velikost sloupců a řádků 

 přidávat a odebírat sloupce a řádky 

 měnit a upravovat ohraničení 
tabulky 

 volit barevné pozadí tabulky 

 psát či vkládat text do tabulky 

 zvolit automatický (předdefinovaný) 
formát tabulky 

 kopírovat, vyjmout, vložit či 
odstranit hotovou tabulku nebo její 
část 

 znát další možnosti tvorby tabulek 
(MS Excel, Kreslení…)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práce s tabulkami 
- druhy a použití tabulek 
- tabulky daného textového 

editoru 
- tvorba tabulek 
- dodatečné úpravy tabulek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matematika 
– násobení 
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6.4 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A JEHO SVĚT 

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je realizována v učebním plánu na 1. stupni ve stejnojmenném 
předmětu s celkovou časovou dotací 13 hodin, s využitím jedné disponibilní hodiny (ve 3. ročníku) 
věnované praktickým činnostem a rozvoji praktických dovedností žáků.  

 

6.4.1 Vyučovací předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
 
Cílem vyučování předmětu je poskytnout žákům základní poznatky o naší vlasti, o životě společnosti, o 
přírodě a jejich významu pro člověka, vést žáky k uplatňování nabytých znalostí a dovedností v běžném 
životě. Žáci se učí poznávat a orientovat se ve svém nejbližším okolí a dále své znalosti rozšiřují o 
důležitá místa v obci, regionu, v zemi. Učí se orientovat v čase, seznamují se s proměnami přírody 
v průběhu roku. Poznávají svoje tělo a jeho funkce. Osvojují si základy společenského chování. Učí se 
dodržovat hygienické návyky, poznávat příčiny nemocí a úrazů a uvědomovat si význam ochrany zdraví 
a preventivního chování v rizikových a mimořádných situacích. Učí se za své zdraví zodpovídat a 
pečovat o ně. 
Učivo žákům umožňuje získat základní poznatky ze společensko - vědních oborů, pomáhá vytvářet 
citový vztah k sobě samému, spolužákům, dospělým, k domovu i k vlasti, k ochraně našeho životního 
prostředí.  
Od 1. září 2013 je součástí předmětu dopravní výchova. 
 
Vzdělávací obsah předmětu je členěn do tematických okruhů: 

 Místo, kde žijeme 

 Lidé kolem nás 

 Lidé a čas 

 Rozmanitost přírody 

 Člověk a jeho zdraví 

Rozvržení hodin do jednotlivých ročníků: 

1. ročník 2 hodiny 

2. ročník 2 hodiny 

3. ročník 3 hodiny 

4. ročník 3 hodiny 

5. ročník 3 hodiny 

 
Z důvodu značných rozdílů v úrovni rozumových schopností a školní připravenosti žáků přicházejících 
do 1. ročníku naší školy jsou učební osnovy zpracovány společně pro celé 1. období (1. - 3. ročník). 
Tím je ponechán dostatečný prostor pro individuální vzdělávání každého žáka. Ve 4. a 5. ročníku žáci 
učivo upevňují a dále prohlubují podle pevně stanovených učebních obsahů. 

Uplatňované metody a formy práce 
 
Výuka je založena dle možností a dané situace na prožitkových a praktických činnostech. Probíhá ve 
třídě formou vyučovací hodiny, popřípadě v terénu - při praktických činnostech na školní zahradě, 
vycházkách do okolí školy a obce. Žáci při vyučování pracují hromadně, ve skupinách, dvojicích i 
individuálně. Pracují např. s učebnicemi, pracovními listy a pracovními sešity, s mapami a jiným 
obrazovým materiálem, s dětskými encyklopediemi a přírodními materiály. Učitel při výuce využívá např. 
her, soutěží, experimentů, názorných demonstrací, dramatizace, modelových situací, besed aj.  
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Učitel využívá k naplňování jednotlivých klíčových kompetencí následující výchovné a vzdělávací 
strategie: 

Kompetence k učení 
Žák by měl: 

 pracovat s učebnicemi, učebními materiály a učebními pomůckami podle návodu učitele 
- učitel umožňuje žákovi vyhledávat informace z více zdrojů (např. učebních textů, atlasů, 

obrazových materiálů zvířat, rostlin a dalších) 
- při praktických činnostech je žákovi nápomocen 

 s pomocí učitele poznávat vlastní pokroky v osvojování učiva 
- učitel motivuje žáka k dalšímu učení kladným hodnocením a porovnáváním 

dosažených výsledků ho vede k poznání vlastních pokroků 

 používat základní pojmy z oblasti přírody, společnosti a běžného života 
- učitel častým opakováním a procvičováním při praktických činnostech umožňuje žákovi 

používání základních pojmů  

 s pomocí učitele vyhledávat a využívat získané poznatky a praktické dovednosti v běžném životě 
- učitel zadává žákovi úkoly vycházející v co největší míře z praktického života 
- navozuje žákovi dle možností dostatek příležitostí k praktickému ověření získaných 

poznatků a dovedností 

Kompetence k řešení problémů 
Žák by měl: 

 hledat nejvhodnější způsob řešení zadaného problému 
- učitel zadává žákovi úkoly přiměřené jeho věku a schopnostem 
- vytvářením modelových situací a nácvikem pomáhá žákovi při hledání správného 

postupu řešení úkolu 

 přijímat důsledky svých rozhodnutí a nenechat se odradit nezdarem 
- učitel motivuje žáka kladným hodnocením všech dílčích úspěchů a učí ho odpovědnosti 

za svá rozhodnutí 

 svěřit se se svým problémem a řídit se radou 
- učitel vytváří atmosféru důvěry a dává žákovi prostor ke sdělení vlastních problémů a 

je nápomocen při jejich řešení 

 s ohledem na svůj věk přivolat pomoc v případě ohrožení 
- učitel např. formou modelových situací učí žáka dovednostem nezbytným v případech 

ohrožení 
- vede žáka k předcházení nebezpečným situacím 

Kompetence komunikativní 
Žák by měl: 

 s ohledem na svůj věk a své možnosti vyjadřovat se srozumitelně 
- učitel vyžaduje od žáka odpovědi na otázky celými větami 
- navozuje žákovi dostatek příležitostí k vyprávění a popisu svých zážitků 

 s pomocí učitele chápat obsah ústního sdělení i písemné informace  
- učitel předkládá žákovi dostatek vhodných učebních materiálů a objasňuje neznámé a 

méně srozumitelné výrazy 

 s ohledem na svůj věk vyjádřit vlastní názor na problematiku péče o zdraví a o přírodu 
- učitel vhodnou formou rozvíjí u žáka dovednost vyjadřovat svůj názor, srovnávat ho 

s názory ostatních a hledat společensky nejvhodnější postoj 
 

Kompetence sociální a personální 
Žák by měl: 

 mít povědomí o základních pravidlech soužití a mezilidských vztahů v rodině, společnosti, 
třídním i školním kolektivu 

- navozuje žákovi dostatek příležitostí k seznamování se s pravidly a k nácviku 
správných forem chování 

 spolupracovat při řešení zadaných úkolů 
- učitel umožňuje žákovi práci ve skupině 
- zadává žákovi dílčí úkoly přiměřené jeho schopnostem 
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- kladně hodnotí přínos každého dílčího výsledku pro společnou práci 

 rozpoznat projevy nevhodného a rizikového chování 
- učitel např. formou besed a praktickými příklady demonstruje žákovi různé projevy 

rizikového chování a vede ho k zaujímání odmítaného postoje 

 posilovat své sociální chování 
- učitel při praktických činnostech umožňuje žákovi nácvik společensky vhodného 

způsobu chování k osobám odlišným, či s postižením 

 mít povědomí o možnostech psychického i fyzického zneužívání vlastní osoby 
- učitel např. formou besed seznamuje žáka s různými formami zneužívání osob  
- vytvářením přátelské atmosféry umožňuje žákovi svěřit se, v případě podezření ze 

zneužívání, se svým problémem 

Kompetence občanské 
Žák by měl: 

 znát práva a povinnosti žáků dané školním řádem 
- učitel seznamuje žáka s řádem školy 

 mít povědomí o základních právech a povinnostech občanů 
- učitel např. formou besed seznamuje žáka s právy a povinnostmi občanů naší 

společnosti  

 chápat důležitost ochrany svého zdraví a uvědomovat si nutnost ochrany životního prostředí 
- praktickými ukázkami a činnostmi vede žáka k pochopení významu zdraví a k osvojení 

si zásad zdravého životního stylu 
- praktickými činnostmi vede žáka k ochraně životního prostředí (např. třídění odpadu, 

úklid okolí školy, aj.) 

 postupovat podle pokynů kompetentních osob v situacích ohrožení 
- učitel např. při modelových situacích umožňuje žákovi nácvik správného chování 

v krizových situacích  

Kompetence pracovní  
Žák by měl: 

 mít představu o náplni práce běžných profesí 
- učitel např. formou her a využíváním názorných pomůcek nacvičuje s žákem základní 

pracovní činnosti běžných profesí 
 
Zařazená průřezová témata: 
Osobnostní a sociální výchova 

 Poznávání lidí: poznávání spolužáků ve třídě, poznávání zaměstnanců školy 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti: při vycházce najít zpáteční cestu do školy 

 Mezilidské vztahy: vztahy v rodině (dramatizace a didaktické hry) 

 Mezilidské vztahy: lidská práva, práva dítěte, vztahy a naše třída (beseda) 

 Mezilidské vztahy: tolerance, podpora, příklady pomoci lidem v nouzi (beseda) 

 Mezilidské vztahy: podpora, pomoc, lidská práva, mezilidské vztahy, hodnoty, postoje, etika 
(besedy)  

 Seberegulace a sebeorganizace: denní režim, organizace volného času (vyprávění, beseda, 
modelové situace) 

 Kooperace a kompetice: při vycházce najít zpáteční cestu, nakreslit jednoduchý plánek okolí 
školy (práce ve skupinách) 

 Sebepoznání a sebepojetí: poznávání hlavních částí těla, lidské vlastnosti (modelové situace, 
didaktické hry) 

 Sebepoznání a sebepojetí: beseda na téma „Moje tělo a jeho ochrana“ 

 Sebepoznání a sebepojetí: beseda na téma zdravé a vyrovnané sebepojetí, kolektivní hry 
Mediální výchova 

 Fungování a vliv médií ve společnosti: každodenní život rodiny, uspořádání dne (sledovat 
jak ovlivňuje televizní vysílání každodenní režim rodiny – oblíbené pořady) 

Environmentální výchova 

 Základní podmínky života: pozorování proměny krajiny v ročních obdobích, pravidelné měření 
a zapisování teplot 

 Základní podmínky života: průběžné pozorování rostlin při změnách životních podmínek 
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 Základní podmínky života: voda, ovzduší, půda, ochrana životního prostředí (péče o čistotu 
ve školním jezírku) 

 Vztah člověka k prostředí: třídění odpadu, pomoc při udržování školní naučné stezky 

 Vztah člověka k prostředí: zajišťování ochrany životního prostředí v obci - účast na akcích 
ochránců přírody (Lesy ČR, Ekodomov,…)    

 Vztah člověka k prostředí, Lidské aktivity a problémy životního prostředí: ochrana přírody, 
odpady a hospodaření s odpady, třídění odpadů ve škole, pomoc při udržování školní naučné 
stezky 

 Ekosystémy: lidské sídlo – město – vesnice (umělý ekosystém, jeho funkce a vztahy k okolí) - 
beseda, návštěva skanzenu 

Výchova demokratického občana 

 Občanská společnost a škola: vztahy k domovu, ke škole, obci, k vlasti (účast na akcích 
pořádaných školou v rámci obce) 

 Občan, občanská společnost a stát: práva a povinnosti občanů, společenské organizace, 
principy demokracie – besedy) 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

 Evropa a svět nás zajímá: život dětí v jiných zemích, země EU - symboly, vlajky, mezinárodní 
organizace (beseda, ukázky z knih, vyhledávání na internetu, možnosti pomoci potřebným 
dětem – ve skupinách zpracovat různé ukázky a prezentovat spolužákům – třídní práce na téma 
Den Evropy) 

Multikulturní výchova 

 Lidské vztahy: besedy o odlišnostech (kulturních, sociálních, zájmových) mezi spolužáky, 
tolerance, empatie 

 Kulturní diference: poznávání vlastní kultury a historie – návštěva muzea, skanzenu, 
výstavy,…) 

 Etnický původ: národností menšiny, odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost (besedy) - 
vztah člověka k prostředí 
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Vzdělávací oblast 
ČLOVĚK A JEHO SVĚT 

Vyučovací předmět 
ČLOVĚK A JEHO SVĚT 

Ročník 
1. - 3. 

 
Místo, kde žijeme 

 
Očekávané výstupy – 1. období  
žák  
ČJS-3-1-01  vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí  
ČJS-3-1-02  začlení svou obec (město) do příslušného kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci (městě)  
ČJS-3-1-03  rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
ČJS-3-1-01p  orientuje se v okolí svého bydliště a v okolí školy  
ČJS-3-1-01p  popíše a zvládne cestu do školy  
ČJS-3-1-03p  uvede nejvýznamnější místa v okolí svého bydliště a školy  

 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 poznat dům, kde bydlí 

 zvládnout orientaci v okolí svého 
bydliště 

 uvést nejvýznamnější místa v okolí 
svého bydliště  

 

 
Domov  

 prostředí domova 

 orientace v okolí bydliště 
 

 významná místa  

 
 
 
Matematika - prostorová 
orientace   
 

 
 
rozhovor na dané téma 
 
třídní výlet (vycházka) do místa  
bydliště jednotlivých žáků  
 
 

 

 orientovat se v budově školy - určit, kde 
jsou třídy, tělocvična, ředitelna, 

sborovna, družina  

 poznat paní ředitelku (ředitele), učitele a 
ostatní zaměstnance školy 

 znát jméno třídní učitelky (učitele) 

 znát jména svých spolužáků 

 
Škola 

 prostředí školy 
 
 

 život ve škole 
 

 naše třída 
 

 
 
PT: OSV – Poznávání lidí: 
poznávání spolužáků ve třídě, 
poznávání zaměstnanců školy 
 
 
 
 

 
 
prohlídka školy 
 
 
 
 
popis třídy 
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 udržovat pořádek ve třídě 

 zvládnout orientaci v nejbližším okolí 
školy  

 dle svých možností popsat a zvládnout 
cestu do školy (pěšky, dopravním 
prostředkem), dodržovat zásady 
bezpečnosti 

 

 orientace v okolí školy 
 

 bezpečná cesta do školy 
 
 

PT: OSV -  Řešení problémů a 
rozhodovací dovednosti: 
při vycházce najít zpáteční cestu 
do školy 
 

 

 
 

 znát nejdůležitější objekty a místa 
v okolí školy a v obci 

 
Obec 

 význačná místa v obci (pošta, 
obchod, nádraží, lékař, MÚ, 
divadlo, lékárna) 

 
Český jazyk - rozvoj slovní 
zásoby  
a vyjadřování, popis obrázků 
z prostředí domova, školy a obce 
 

 
kniha Horní Počernice 
exkurze 
vycházky 
 
 

 
Lidé kolem nás 

 
Očekávané výstupy – 1. období  
žák  
ČJS-3-2-01  rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, projevuje toleranci k přirozeným  odlišnostem  

spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i nedostatkům  
ČJS-3-2-02  odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
ČJS-3-2-01p  rozlišuje role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, rozlišuje blízké příbuzenské vztahy  
ČJS-3-2-01p  dodržuje základní pravidla společenského chování  
ČJS-3-2-01p  při setkání s neznámými lidmi se chová adekvátně  
ČJS-3-2-01p  projevuje toleranci k odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům  
ČJS-3-2-02p  pojmenuje nejběžnější povolání a pracovní činnosti  
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 užívat pojmy - děti, rodiče, 
sourozenci, otec, matka, syn, 

 
Rodina  

 členové rodiny - jejich role 
 

 
 
PT: OSV – Mezilidské vztahy:  

 
 
fotografie rodiny 
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dcera, bratr, sestra, babička, 
dědeček 

 popsat role jednotlivých členů 
rodiny a orientovat se ve vztazích 
mezi nimi 

 uvést jména svých rodičů a 
sourozenců 

 uvést zaměstnání svých rodičů 
 

 
 

 příbuzenské a mezigenerační 
vztahy 

 práva a povinnosti v rodině 

 život a funkce rodiny 
 

 zaměstnání rodičů 
 
 

vztahy v rodině (dramatizace a 
didaktické hry) 
 
 
 
 
 
 
 
 

literatura pro děti a mládež 
 
televizní výukové pořady pro děti 
 
 
 
 
 

 
 

 pojmenovat nejběžnější povolání a 
pracovní činnosti  

 určit materiál, ze kterého jsou 
vyrobeny různé předměty 

 

 
Soužití lidí  

 mezilidské vztahy, komunikace 

 různé druhy povolání 

 věci kolem nás a materiály, ze 
kterých jsou vyrobeny (dřevo, 
kov, sklo, plast) 

 

 
Český jazyk - rozvoj slovní 
zásoby a komunikačních 
dovedností, pravidla 
společenského chování 
 

 
didaktické hry, modelové situace 
dramatizace 
demonstrační a obrazový materiál  
 

 
 

 dodržovat základní pravidla 
společenského chování 

 projevovat toleranci k odlišnostem 
spolužáků (fyzickým i psychickým) 

 s pomocí učitele nakoupit a zaplatit 
malý nákup 

 

 chovat se adekvátně při setkání 
s neznámými lidmi 

 

 
Chování lidí 

 základní pravidla společenského 
chování 

 vlastnosti lidí, etické zásady 
 

 chování v obchodě - 
nakupování, placení drobnými 
mincemi 

 chování na poště, u lékaře 

 chování v rizikových situacích 
 

 
PT: MuV - Lidské vztahy: besedy 
o odlišnostech (kulturních, 
sociálních, zájmových) mezi 
spolužáky, tolerance, empatie 
 
Matematika - manipulace 
s platidly 
Pracovní výchova - nakupování 
 

 
 
 
 
 
 
 
manipulace s modely mincí 
 
exkurze 
 

 
 

 mít povědomí o svých právech a 
povinnostech plynoucích ze 
školního řádu a o postihu při jeho 
nedodržení 

 
 
Právo a spravedlnost 

 práva a povinnosti žáků školy  
 
 

 protiprávní jednání (krádež, 
šikanování, zneužívání, týrání 

  
 
školní řád 
 
 
beseda s příslušníky policie  
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 mít povědomí o různých projevech 
nevhodného a protiprávního 
chování 

 

 
Lidé a čas 

 
Očekávané výstupy – 1. období  
žák  
ČJS-3-3-01  využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti  
ČJS-3-3-02  pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem,  

v němž žije  
ČJS-3-3-03  uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech  

porovnává minulost a současnost  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
ČJS-3-3-01p  pozná, kolik je hodin; orientuje se v čase  
ČJS-3-3-01p  zná rozvržení svých denních činností  
ČJS-3-3-02p ČJS-3-3-03p rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti  
ČJS-3-3-03p  poznává různé lidské činnosti  
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 zvládnout jednoduchou orientaci 
v čase - určit den, měsíc, roční 
období, části dne 

 
 
 

 rozlišit děj v minulosti, přítomnosti, 
budoucnosti 

 určit čas s přesností na celé hodiny 

 znát rozvržení svých denních 
činností 

 
Orientace v čase a časový řád 

 určování času, časové jednotky - 
rok, roční období, měsíc, týden, 
den, hodina  

 kalendář 

 den a jeho části (ráno, poledne, 
večer) 

 minulost, přítomnost, budoucnost 
 

 měření času na hodiny 
 

 denní režim 

 
 
Matematika - orientace v čase 
 
Český jazyk - rozvoj slovní 
zásoby, komunikace 
 
 
 
PT: OSV - Seberegulace a 
sebeorganizace: 

 
 
 
 
 
 
kalendář 
 
 
 
modely hodin 
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 pojmenovat různé lidské činnosti a 
volnočasové aktivity 

 

 využití volného času (volnočasové 
aktivity) 

denní režim, organizace volného 
času (vyprávění, beseda, 
modelové situace) 
 
Tělesná výchova - sportovní 
aktivity 

 
 
 

 vyjmenovat tradiční lidové svátky a 
popsat zvyky, které se k nim 
vztahují 

 
Současnost a minulost v našem 
životě 

 tradiční lidové svátky (Vánoce, 
Velikonoce) 

 státní svátky a významné dny 

 proměny způsobu života 

 regionální pověsti 
 

  
 
knihy pověstí 
 
literární a divadelní pořady a besedy 
věnované lidovým svátkům a tradicím 

 
Rozmanitost přírody 

 
Očekávané výstupy – 1. období  
žák  
ČJS-3-4-01  pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích  
ČJS-3-4-02  roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě  
ČJS-3-4-03  provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti a změří základní veličiny pomocí  

jednoduchých nástrojů a přístrojů  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
ČJS-3-4-01p  pozoruje a na základě toho popíše některé viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích  
ČJS-3-4-02p  pozná nejběžnější druhy domácích a volně žijících zvířat  
ČJS-3-4-02p  pojmenuje základní druhy ovoce a zeleniny a pozná rozdíly mezi dřevinami a bylinami  
ČJS-3-4-03p  provede jednoduchý pokus podle návodu  
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 
Příroda v ročních obdobích 

 
PT: EV – Základní podmínky 
života: pozorování proměny 

 
 
praktická pozorování 
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 pozorovat a popsat některé 
viditelné proměny v přírodě v 
jednotlivých ročních obdobích 

 vysvětlit, jak pečovat o zvířata a 
ptáky v zimním období 

 popsat sezónní práce v různých 
ročních obdobích 

 znaky ročních období, změny 
v přírodě 

 chování živočichů (stěhovaví 
ptáci, zimní spánek) 

 péče o zvířata a ptáky 

 sezónní práce na zahradě a na 
poli (pěstování zeleniny, ovoce, 

senoseč, žně ) 
 

krajiny v ročních obdobích, 
pravidelné měření a zapisování 
teplot 
 
Český jazyk - rozvoj 
komunikačních dovedností a 
slovní zásoby 
 
Pracovní výchova - práce na 
školním pozemku 

 
 

 
 

 provádět jednoduché pokusy se 
známými látkami podle návodu 

 

 
Látky a jejich vlastnosti 

 provádění pokusů (tání ledu, 
rozpouštění cukru, soli) 

 

  
 
pokusy 
 

 
 

 určit rozdíly mezi bylinami a 
dřevinami 

 

 poznat základní druhy rostlin 
 
 
 
 

 poznat a pojmenovat základní 
druhy zeleniny a ovoce 

 

 
Rostliny v našem okolí 

 rozdíly mezi dřevinami a 
bylinami 

 stromy (smrk, borovice, lípa, 
dub, kaštan), ovocné stromy 

 keře (šípek, vrba jíva) 

 květiny na zahradě a na louce 
(tulipán, růže, sněženka, 
pampeliška, sedmikráska) 

 zemědělské plodiny (brambory, 
řepa, obilí) 

 základní duhy ovoce a zeleniny 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pracovní výchova - příprava 
jednoduchého pokrmu (salát) 

 

 
 

 poznat běžné druhy domácích 
zvířat, znát jejich mláďata a užitek 

 

 poznat nejběžnější zvířata, ptáky a 
hmyz žijící ve volné přírodě 

 

 
Živočichové 

 domácí zvířata a jejich mláďata 

 volně žijící zvířata (zajíc, liška, 
veverka, srna) 

 ptáci (vrabec, kos, sýkorka, 
havran, čáp, vlaštovka) 

 hmyz (včela, čmelák, motýl, 
mravenec) 

 
 
 
 
 

 
 
obrazový materiál 
encyklopedie zvířat 
 
návštěva ZOO, Zookoutku 
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 mít povědomí o základních 
zásadách chování v přírodě  

 třídit odpad ve třídě (papír, plast) 

 
Ochrana přírody 

 chování v přírodě 

 péče o životní prostředí 

 třídění odpadu 
 

 
 
PT: EV – Vztah člověka 
k prostředí: třídění odpadu, 
pomoc při udržování školní 
naučné stezky 
 

 

 
Člověk a jeho zdraví 

 
Očekávané výstupy – 1. období  
žák  
ČJS-3-5-01  uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle; projevuje  

vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví  
ČJS-3-5-02  rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času; uplatňuje základní pravidla bezpečného  

chování účastníka silničního provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných  
ČJS-3-5-03  chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro  

sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek  
ČJS-3-5-04  reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
ČJS-3-5-01p  uplatňuje hygienické návyky a zvládá sebeobsluhu; popíše své zdravotní potíže a pocity; zvládá ošetření drobných poranění  
ČJS-3-5-01p  pojmenuje hlavní části lidského těla  
ČJS-3-5-02p  rozezná nebezpečí; dodržuje zásady bezpečného chování; neohrožuje své zdraví a zdraví jiných  
ČJS-3-5-02p  uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu  
ČJS-3-5-03p  chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci; v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné; ovládá způsoby  

komunikace s operátory tísňových linek  
ČJS-3-5-04  reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech  
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl 

 poznat a správně pojmenovat 
hlavní části lidského těla  

 
Lidské tělo 

 hlavní části lidského těla (hlava, 
krk, trup, nohy, ruce) 

 
 
PT: OSV – Sebepoznání a sebepojetí: 
poznávání hlavních částí 

 
 
figurína 
obrazový materiál 
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 poznat a správně pojmenovat části 
obličeje  

 s pomocí učitele vyjmenovat 
smyslová ústrojí 

 

 části obličeje (čelo, brada, tváře, 
oči, obočí, nos, ústa, rty, zuby, 
jazyk, uši) 

 smysly a smyslová ústrojí 

těla, lidské vlastnosti (modelové  
situace, didaktické hry) 

 
 

 dle svých možností zvládat 
sebeobsluhu a osobní hygienu 

 chápat význam správné 
životosprávy pro zdraví člověka 
a dbát na její dodržování 

 popsat své zdravotní potíže a 
pocity 

 zvládat ošetření drobných poranění 
- očistit a zalepit ránu náplastí, 
zastavit krvácení z nosu 

 

 
Péče o zdraví 

 osobní hygiena 

 sebeobsluha 

 zdravý životní styl, denní režim 

 zdravá výživa a pitný režim  

 význam aktivního pohybu, 
otužování 

 běžné nemoci a prevence 

 chování v době nemoci 

 drobné úrazy a poranění, 
předcházení jim 

 

 
 
Pracovní výchova - sebeobsluha, 
ošetření drobného poranění. 
 
 
Tělesná výchova - sportovní 
aktivity 
 
 

 
 
nácvik sebeobsluhy 
 
 
 
 
 
 
 
praktický nácvik ošetření  
 

 

 mít povědomí o nebezpečí 
běžných návykových látek (alkohol, 
cigarety) 

 
Návykové látky, závislosti a zdraví 

 nebezpečí alkoholu a kouření 
 

  

 

 rozeznat nebezpečí, dodržovat 
zásady bezpečného chování, 
neohrožovat své zdraví a zdraví 
jiných 

 popsat, jak se chovat při setkání 
s neznámými lidmi 

 umět požádat o pomoc pro sebe i 
pro jiné 

 ovládat způsoby komunikace 
s operátory tísňových linek 

 znát telefonní čísla tísňových linek 
 

 uplatňovat základní pravidla 
bezpečného chování účastníka v 
silničním provozu (chodce) 

 
Osobní bezpečí, krizové situace, 
přivolání pomoci 

 vhodná a nevhodná místa pro 
hru 

 bezpečnost při hrách, koupání, 
sportování… 

 bezpečné chování v rizikových 
situacích a v rizikovém prostředí 

 služby odborné pomoci 
 

 telefonní čísla tísňových linek 
 

 bezpečné chování v silničním 
provozu  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
telefonní čísla na služby odborné  
pomoci 
 
 
beseda s příslušníky dopravní policie 
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 určit, po které straně chodníku se 
chodí 

 popsat způsob přecházení vozovky 

 vysvětlit dopravní značení 
(Přechod pro chodce, Hlavní a 
vedlejší silnice, Stezka pro chodce 
a cyklisty, Pozor děti, Zákaz vstupu 
chodců, Železniční přejezd) 

 vysvětlit, co znamenají barevné 
signály na semaforu a dbát 
barevné signalizace 

 

 
 
 
 

 dopravní značky  
 
 
 

 semafor 
 
 

návštěva dopravního hřiště 
 

 
 
 

 dbát pokynů dospělých při 
mimořádných situacích 

 
 
 
 

 
Mimořádné události 

 postup v případě ohrožení 
(varovný signál, evakuace, 
zkouška sirén) 

 požáry (příčiny a prevence 
vzniku, ochrana, evakuace) 

 integrovaný záchranný systém 
 

  
 
 
 
 
beseda  
 
nácvik chování při poplachu 
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Vzdělávací oblast 
ČLOVĚK A JEHO SVĚT 

Vyučovací předmět 
ČLOVĚK A JEHO SVĚT 

Ročník 
4. 

 
Místo, kde žijeme 

 
Ročníkové výstupy 
Žák by měl na konci 4. ročníku: 

 znát adresu svého bydliště  

 znát obec, kde sídlí škola, její pamětihodnosti, zvláštnosti a zajímavosti 

 najít školu na mapě Horních Počernic 

 orientovat se na mapě České republiky, určit hlavní světové strany 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 znát adresu svého bydliště  

 orientovat se v nejbližším okolí  
 

 
Domov  

 adresa bydliště 

 orientace v okolí  

 nejvýznamnější místa 
         

 
 
Český jazyk – psaní adresy 
(pohlednice, dopis) 

 

 
 

 znát jména třídního učitele, ředitele a 
zástupce ředitele školy 

 respektovat pravidla školního řádu  

 znát adresu školy 

 najít školu na mapě Horních Počernic 

 dle svých možností zvládat cestu do 
školy samostatně 

 řídit se zásadami bezpečnosti při 
cestě do školy 

 
  Škola 

 prostředí školy  - jména učitelů, 
školní řád 

 adresa školy 

 orientace v okolí školy  

 bezpečnost při cestě do školy  
 

 
PT: OSV -  Řešení problémů a 
rozhodovací dovednosti, 
Kooperace a kompetice: 
při vycházce najít zpáteční cestu, 
nakreslit jednoduchý plánek okolí 
školy (práce ve skupinách) 
 
PT: OSV – Poznávání lidí: 
poznávání spolužáků, učitelů 
(rozhovory) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 určit rozdíly mezi městem a vesnicí 

 najít Horní Počernice na mapě Prahy  

 sledovat dění v obci, její přeměnu 

 
Obec (město), místní krajina 

 charakteristika města a vesnice 

 poloha obce na mapě 

 současnost obce 

 
 
PT: EV – Ekosystémy: lidské 
sídlo – město – vesnice (umělý 
ekosystém, jeho funkce a vztahy 

 
 
 
mapa obce 
vycházka  
návštěva skanzenu 
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 uvést důležitá místa (budovy, úřady) 
– jejich význam 

 

 význačná místa v obci (pošta, 
MÚ, lékař, lékárna, obchod, 
kino…) 

 

k okolí) - beseda, návštěva 
skanzenu 

 
 

 uvést typy krajin a znát jejich barevné 
rozlišení na mapě 

 popsat charakteristické znaky a 
zvláštnosti místní krajiny 

 

 řídit se zásadami bezpečného 
pohybu a pobytu v přírodě 

 
Okolní krajina 

 zemský povrch, vodstvo 

 barvy, značky na mapě 

 typy místní krajiny, 
charakteristické znaky, místní 
zvláštnosti 

 vliv krajiny na život lidí, 
působení lidí na krajinu 

  
 
návštěva památných objektů v obci a 
okolí 
mapa místní krajiny (turistická)  
vycházka – výuka v terénu 

 

 uvést název své vlasti a hlavního 
města 

 na mapě ČR vyhledat hlavní město  
 

 
Česká republika  

 naše vlast, hlavní město 

 orientace na mapě ČR 
 

  
 
mapa České republiky 
obrazový materiál  
návštěva Prahy - památná místa 

 
 

 určit hlavní světové strany na mapě 
 
 

 
Mapy, plány 

 druhy map 

 orientace na mapě, vysvětlivky  

 hlavní světové strany 
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Lidé kolem nás 
Ročníkové výstupy 
Žák by měl na konci 4. ročníku: 

 dbát na dodržování pravidel soužití ve škole, v rodině, v obci (městě) 

 se snažit rozpoznat ve svém okolí nevhodné jednání a chování vrstevníků a dospělých 

 uvést základní práva a povinnosti žáka školy 

 s pomocí používat peníze při jednoduchém nákupu 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce 
projekty, pomůcky, učební materiály  

 
Žák by měl: 

 znát role rodinných příslušníků a 
vztahy mezi nimi 

 rozlišovat širší příbuzenské vztahy 

 dodržovat pravidla pro soužití 
v rodině 

 uvést zaměstnání svých rodičů 
 
 

 
 Rodina  

 rodiče, sourozenci, prarodiče, 
ostatní příbuzní (teta, strýc, 
sestřenice, bratranec) 

 role členů rodiny, práva a 
povinnosti, příbuzenské vztahy 

 život a funkce rodiny 

 zaměstnání rodičů 
 

 
 
Výtvarná výchova - moje rodina 
kresba 
 
 
 
Český jazyk – rozvoj 
dorozumívání, zdvořilé chování 
 

 
 
 
 
 
 
 
modelové situace, dramatizace 

 
 

 dodržovat pravidla pro soužití ve 
škole 

 

 
Soužití lidí  

 mezilidské vztahy, komunikace 

 vztahy se spolužáky a učiteli, 
třídní pravidla 

 

  

 

 dodržovat základní pravidla slušného 
chování 

 zvládat situace při jednání na poště, 
u lékaře 

 

 rozpoznat nevhodné a rizikové 
chování svých spolužáků 

 

 
Chování lidí 

 vlastnosti lidí, etické zásady 

 základní pravidla 
společenského chování 
(žádost, prosba, poděkování…) 

 jednání na poště, u lékaře 

 rizikové situace a chování  
 

  
exkurze na poště 
modelové situace, dramatizace jednání 
na poště, u lékaře… 

 
 

 
Právo a spravedlnost 

 základní práva dítěte 

 
 

 
 
školní řád, organizační řád školy 
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 uvést základní práva a povinnosti 
žáků, plynoucí ze školního řádu a 
chovat se v souladu s nimi  

 mít povědomí o různých projevech 
nevhodného a protiprávního jednání  

 

 práva a povinnosti žáků ve 
škole 

 protiprávní jednání (krádež, 
šikana, zneužívání, týrání) a 
jejich postih 

 

PT: OSV – Mezilidské vztahy: 
lidská práva, práva dítěte, vztahy 
a naše třída (beseda) 

 

 uvědomit si hodnotu, význam, použití 
peněz ve společnosti 

 s pomocí odhadnout a zkontrolovat 
cenu jednoduchého nákupu a 
vrácené peníze 

 

 vhodně se chovat v krizových 
situacích  

 znát důležitá telefonní čísla a být 
schopen je použít 

 vědět, jak se zachovat při setkání 
s cizími lidmi 
 

 
Vlastnictví 

 peníze – jejich hodnota 

 používání peněz při 
nakupování 

 
Osobní bezpečí 

 chování v rizikovém prostředí a 
v rizikové situaci 

 pomáhající organizace  
(Policie, linka bezpečí,…) 

 
 
Matematika – manipulace a 
počítání s mincemi i bankovkami 

 
 
nakupování – modelové situace, 
praktický nácvik v obchodě 
 
 
 
 
 
 
beseda – preventivní programy 

 

 mít povědomí o možnostech 
kulturního vyžití 

 
 

 reagovat, rychle a přesně, na pokyny 
dospělých při mimořádných situacích   

 
Kultura 

 kulturní vyžití 
 
Situace hromadného ohrožení 

 chování při poplachu, při 
vyhlášení požáru 

 co dělat při dopravní nehodě 

 první pomoc 
 

 
 
PT: OSV – Mezilidské vztahy: 
tolerance, podpora, příklady 
pomoci lidem v nouzi (beseda) 
 

   
 
vyhlášení cvičného poplachu  
televizní vysílání s vhodnou tematikou, 
video                                                                                                                                                                    
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Lidé a čas 
Ročníkové výstupy 
Žák by měl na konci 4. ročníku: 

 poznat život lidí v dávných dobách 

 znát některé významné události a pověsti, které se vztahují k obci 

 mít povědomí o nejvýznamnějších kulturních, historických a přírodních památkách v okolí svého bydliště 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata a 
mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 orientovat se v časových jednotkách, 
v kalendáři 

 určit čas na půl hodiny 

 znát měsíc svého narození 

 
Orientace v čase a časový řád 

 měření a určování času 

 názvy ročních období, měsíců, 
dnů 

 časové jednotky – hodina, den, 
týden, měsíc, rok 

 části dne, dělení dne na hodiny 
a půl hodiny 

 datum narození 

 kalendář 

 využití volného času 
 

 
Výtvarná výchova – roční 
období 
Český jazyk – říkanky, básničky, 
pranostiky 
Matematika - orientace v čase 
 
PT: OSV - Seberegulace a 
sebeorganizace: 
režim dne (žáci pořídí záznam o 
průběhu jednoho svého dne - 
porovnání s ostatními spolužáky) 
 

 
 
 
kalendář přírody 
teploměr na měření venkovní teploty 
 
 
výlet – orloj 
 
 

 
 
 

 poznat naše tradice a zvyky, které se 
k nim vztahují 

 
 

 rozpoznat rozdíly mezi životem lidí 
dnes a životem v dřívějších dobách  

 
Současnost a minulost v našem 
životě 

 tradiční lidové svátky 

 státní svátky a významné dny 
 
Naše země v dávných dobách 

 lidská obydlí dříve a nyní 

 život lidí v pravěku 
 
 

 
Český jazyk – četba  

 
 
návštěva muzea, skanzenu 

 
 

 s pomocí vyjmenovat nejvýznamnější 
kulturní, historické a přírodní památky 
v okolí  

 
Regionální památky 
Báje, mýty, pověsti 

 významné kulturní, historické a 
přírodní památky kraje 

 
 
Český jazyk – literatura pro děti 
a dospělé (ukázky k tématu) 

 
 
 
beseda s kronikářem 
beseda v knihovně 
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 s pomocí uvést významné události 
vztahující se k regionu a kraji 

 

 minulost kraje a předků 

 pověsti 
 

 
Rozmanitost přírody 

Ročníkové výstupy 
Žák by měl na konci 4. ročníku: 

 poznat propojenost živé a neživé přírody 

 charakterizovat roční období 

 uvést vybrané zástupce živočišné a rostlinné říše vyskytující se v nejbližším okolí  

 zvládat základní péči o pokojové rostliny  

 chápat zásady ochrany přírody a životního prostředí 

 popsat vliv činnosti lidí na přírodu 

 provést jednoduchý pokus podle návodu s pomocí vyučujícího 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata a 
mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 charakterizovat roční období 

 poznat propojenost změn v přírodě a 
jejich vliv na zvířata a ptáky 

 pomáhat pečovat o zvířata a ptáky, 
zejména v zimním období 

 mít přehled o sezónních pracích na 
poli a zapojit se do práce na školní 
zahradě 

 

 
Příroda v ročních obdobích 

 charakteristické znaky ročních 
období 

 změny v přírodě a jejich vliv na 
chování zvířat a ptáků 

 péče o zvířata a ptáky  

 sezónní práce na poli a na 
zahradě  

 
 
Pracovní výchova – práce na 
pozemku školy – úprava záhonů, 
péče o rostliny, trávník,… 

 
 
 
encyklopedie, fotografie, obrazový 
materiál, televizní zpravodajství, video 

 
 

 pojmenovat, rozdělit a porovnat látky  

 s pomocí a návodem provést 
jednoduché pokusy se známými 
látkami  

 

 
Látky a jejich vlastnosti 

 třídění a porovnávání látek 
(sklo, dřevo, plast, papír, 
kov,…) 

 pokusy se známými látkami 
(cukr, sůl - rozpustnost, 
krystalizace) 

  



202 

 

 

 

 uvést příklady výskytu vody v přírodě 

 uvést příklady proudění vzduchu 

 znát význam vody a vzduchu pro 
život 

 

 
Voda a vzduch 

 výskyt a koloběh vody 
v přírodě 

 proudění vzduchu - vítr 

 význam čistého ovzduší a čisté 
vody pro náš zdravý život 

 

 
 
 
 
 

 

 

 znát význam půdy pro život na Zemi 

 
Půda 

 výskyt, 

 význam půdy 

 
 

 

 

 uvést vybrané zástupce rostlin a 
popsat jejich základní životní 
podmínky 

 s pomocí ovládat základní péči o 
pokojové rostliny  

 uvést vybrané zástupce živočichů a 
popsat jejich základní životní 
podmínky a způsob života 

 s pomocí ovládat základní péči o 
některá drobná domácí zvířata 

 
Rostliny, houby, živočichové 

 rostliny – byliny, dřeviny 

 stavba těla a životní podmínky 

 houby – jedlé, jedovaté 

 živočichové – základní druhy 

 průběh a způsob života 

 výživa a životní podmínky 

 stavba těla u vybraných druhů 

 ochránci a škůdci 
 

  
 Výtvarná výchova – kresba  
rostlin a živočichů podle předlohy 
 
  

 
atlas zvířat, rostlin,  

 

 na příkladech poznávat propojenost 
živé a neživé přírody 

 zkoumat základní společenstva 
vyskytující se v nejbližším okolí  

 pozorovat rozmanitost životních 
podmínek a přizpůsobení 
organismů prostředí 

 
Životní podmínky 
Rovnováha v přírodě 

 příroda živá a neživá 

 rozmanitost podmínek života 
na Zemi 

 
PT: EV – Základní podmínky 
života: průběžné pozorování 
rostlin při změnách životních 
podmínek 
 

 

 

 uplatňovat zásady ochrany přírody a 
životního prostředí 

 
Ochrana přírody 
Rizika v přírodě 

 ohleduplné chování k přírodě 

 třídění odpadů 
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 reagovat vhodným způsobem na 
pokyny dospělých při mimořádných 
událostech 

 

 mimořádné události, živelní 
pohromy a ekologické 
katastrofy 

 

 
Člověk a jeho zdraví 

 
Ročníkové výstupy 
Žák by měl na konci 4. ročníku: 

 pojmenovat nejdůležitější vnitřní orgány a znát jejich funkci 

 znát jednotlivé etapy lidského života 

 dbát na dodržování dovedností a návyků souvisejících s preventivní ochranou zdraví  

 s pomocí uplatňovat základní pravidla silničního provozu pro cyklisty 

 s pomocí poskytnout první pomoc při drobných poraněních a vědět jak přivolat lékařskou pomoc 

 mít v povědomí jednoduché způsoby odmítání návykových látek 

 dbát pokynů dospělých při mimořádných událostech 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata a 
mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce 
Projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 ukázat a popsat části lidského těla a 
označit umístění nejdůležitějších 
vnitřních orgánů a znát jejich funkci 

 rozlišit jednotlivé etapy lidského života  

 
Lidské tělo 

 stavba těla, základní funkce a 
projevy 

 etapy lidského života 

 
Výtvarná výchova – kresba 
postavy 
 
 

 
 
obrazový materiál – lidské tělo 
modely orgánů 

 
 

 dodržovat zásady péče o zdraví a 
zdravou výživu 

 uvést běžná onemocnění a jejich 
prevenci 

 uplatňovat vhodný způsob chování 
v době nemoci  

 ošetřit drobná poranění (zastavení 
krvácení, obvázání) 

 

 
Péče o zdraví 

 strava, pitný režim, aktivní 
pohyb a jeho význam pro 
jedince, denní režim 

 osobní hygiena 

 běžné nemoci a jejich 
prevence, chování v době 
nemoci (nachlazení) 

 ošetření drobného poranění 
(odřenina, říznutí) 

 
Pracovní výchova – zdravá výživa 
– příprava zeleninových, ovocných 
a mléčných pokrmů 
 
PT: OSV – Sebepoznání a 
sebepojetí: beseda na téma „Moje 
tělo a jeho ochrana“ 

 
 
první pomoc – ošetření drobného 
poranění 
domácí lékárnička 
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  první pomoc 

 
 

 chovat se ohleduplně k jedincům 
druhého pohlaví 

 

 
Základy sexuální výchovy 

 partnerské vztahy 

 etická stránka vztahů 
 

  

 
 

 mít poznatky o nečastějších druzích 
návykových látek a jejich riziku 

 mít osvojené jednoduché způsoby 
odmítání návykových látek 

 

 
Návykové látky, závislosti a 
zdraví 

 ochrana před užíváním 
návykových látek - jejich 
odmítání 

 

 
 
 
 

 
nácvik odmítání  
modelové situace 

 

 s pomocí uplatňovat základní pravidla 
silničního provozu pro cyklisty 

 s pomocí uvést základní ochranné 
prvky cyklisty 

 charakterizovat bezpečné a ohleduplné 
jednání v prostředcích hromadné 
dopravy a při akcích školy je uplatňovat  

 uplatňovat účelné způsoby chování 
v situacích ohrožujících zdraví, svěřit 
se dospělé osobě 

 ovládat způsoby komunikace s 
operátory tísňových linek, v případě 
ohrožení přivolat pomoc 

 

 
Osobní bezpečí, krizové situace, 
přivolání pomoci 

 bezpečné chování v silničním 
provozu 

 dopravní značky 

 rizikové situace v dopravě a 
dopravních prostředcích 

 krizové situace a formy násilí 
(šikana, týrání, zneužívání) 

 chování v rizikovém prostředí a 
v krizové situaci 

 služby odborné pomoci 
 

  
dopravní předpisy pro cyklisty 
dopravní značky 
dopravní hřiště 
řešení dopravních situací 
modelové situace 
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Vzdělávací oblast 
ČLOVĚK A JEHO SVĚT 

Vyučovací předmět 
ČLOVĚK A JEHO SVĚT 

Ročník 
5. 

 
Místo, kde žijeme 

 
Očekávané výstupy – 2. období  
žák  
ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu  
ČJS-5-1-02  určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě  
ČJS-5-1-03  rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší  

republiky, Evropy a polokoulí  
ČJS-5-1-04  vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska  

přírodního, historického, politického, správního a vlastnického  
ČJS-5-1-05  zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích  
ČJS-5-1-06  rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich význam  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 
žák  
ČJS-5-1-01p  popíše polohu svého bydliště na mapě, začlení svou obec (město) do příslušného kraje  
ČJS-5-1-01p, ČJS-5-1-02p orientuje se na mapě České republiky, určí světové strany  
ČJS-5-1-02p  řídí se zásadami bezpečného pohybu a pobytu v přírodě  
ČJS-5-1-03p  má základní znalosti o České republice a její zeměpisné poloze v Evropě  
ČJS-5-1-04p  uvede pamětihodnosti, zvláštnosti a zajímavosti regionu, ve kterém bydlí  
ČJS-5-1-05p  sdělí poznatky a zážitky z vlastních cest  
ČJS-5-1-06p  pozná státní symboly České republiky  
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 znát adresu svého bydliště 

 orientovat se v okolí bydliště 

 popsat polohu bydliště na mapě 
 

 znát některé místní zvyklosti a tradice 

 
Domov  

 adresa bydliště 

 prostředí domova 

 orientace v místě bydliště 
 

 nejvýznamnější místa, místní 
tradice a zvyky 

 
Český jazyk – psaní adresy 
(pohlednice, dopis) 
 
Tělesná výchova – orientační 
běh 
 

 
 
 
 
 
 
obrazový materiál 
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 uvést kulturní a historické zajímavosti 
ze svého bydliště 

 

 kulturní a historické 
zajímavosti 

 

PT: MuV – Kulturní diference: 
poznávání vlastní kultury a 
historie – návštěva muzea, 
skanzenu, výstavy,…) 
 

 
 

 znát adresu školy 

 znát jména vyučujících a vedení školy 

 orientovat se ve škole a jejím okolí 

 řídit se zásadami bezpečnosti při cestě 
do školy 

 

 
Škola 

 adresa školy 

 prostředí školy a život ve 
škole a jejím okolí  

 

 bezpečná cesta do školy, 
riziková místa a situace 

 
PT: VDO – Občanská 
společnost a škola: vztahy 
k domovu, ke škole, obci, k vlasti 
(účast na akcích pořádaných 
školou v rámci obce) 
 
 

 
 
 

 

 orientovat se v částech obce, 
nacházejících se v blízkosti školy 

 zajímat se o minulost obce, sledovat 
dění v obci, její přeměnu 

 uvést pamětihodnosti obce 

 charakterizovat polohu obce v krajině 
a začlenit svou obec do příslušného 
kraje 

 

 
Obec (město), místní krajina 

 části obce (města) 

 dopravní síť (autobusy, 
metro, vlak) 

 minulost a současnost obce 
 

 význačná místa a budovy 

 poloha v krajině 
             

 
 
 

 
 
mapa obce 
vycházka 
 
 
 
návštěva památných objektů v obci a 
okolí 
 

 

 popsat charakteristické znaky okolní 
krajiny 

 řídit se zásadami bezpečného pohybu 
a pobytu v přírodě 

 vyhledat na mapě jednotlivé typy 
krajin, vodstvo 

 určit světové strany v přírodě i na 
mapě 

 vyhledat významné orientační body 
v přírodě i na mapě 

 

 
Okolní krajina 

 zemský povrch a jeho tvary, 
vodstvo na pevnině 

 vliv krajiny na život lidí, 
působení lidí na krajinu 

 orientace na mapě, barvy na 
mapě, značky 

 světové strany 

 význačné orientační body 

 
PT: EV – Vztah člověka 
k prostředí: zajišťování ochrany 
životního prostředí v obci - účast 
na akcích ochránců přírody 
 (Lesy ČR, Ekodomov,…)    

 
 
mapa místní krajiny (turistická)  
kompas 
vycházky 
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 mít povědomí, co je domov, vlast, 
národ 

 znát státní symboly České republiky 

 orientovat se na mapě ČR, určit 
světové strany, vyhledat hlavní město 

 vyhledat na mapě nejdůležitější hory, 
pohoří, nížiny a řeky  

 ukázat na mapě hranice našeho státu, 
vyjmenovat sousední státy 

 mít základní znalosti o České 
republice a její zeměpisné poloze v 
Evropě 

 
Česká republika, naše vlast 

 domov, vlast, národ 

 státní zřízení, státní symboly 
 

 orientace na mapě ČR, 
světové strany, hlavní město 

 

 povrch ČR 
 

 hranice státu, sousední státy  
 
 

  
 
Encyklopedie, obrazový materiál 
audio-video technika 
výukové počítačové programy 
mapa České republiky, mapa Prahy 
 
návštěva Prahy - památná místa 
 
 
 
 
 
 

 

 mít základní znalosti o hlavním městě 
Praze, znát nejdůležitější památná 
místa, zvláštnosti a zajímavosti Prahy 

 vyhledat a ukázat na mapě jednotlivé 
kraje a nedůležitější města  

 
Regiony ČR 

 hlavní město Praha 
 
 
 

 kraje, města 
 

  

 
 

 orientovat se na mapě Evropy  
 

 sdělit poznatky a zážitky z vlastních 
cest a výletů 

 
Evropa  

 mapa Evropy, evropské státy 

 státy EU - orientačně 

 cestování 
 
 

 
PT: EGS – Evropa a svět nás 
zajímá: život dětí v jiných 
zemích, země EU -  symboly, 
vlajky, mezinárodní organizace 
(beseda, ukázky z knih, 
vyhledávání na internetu, 
možnosti pomoci potřebným 
dětem – ve skupinách zpracovat 
různé ukázky a prezentovat 
spolužákům – třídní práce na 
téma Den Evropy)  
 

 
mapa Evropy 
televizní vysílání, video 
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 zvládat práci s mapou, orientovat se 
v základních vysvětlivkách 

 

 
Mapy 

 druhy map 

 čtení z mapy 

 vysvětlivky 
 

  
různé druhy map 
kompas, buzola 
 

 
Lidé kolem nás 

 
Očekávané výstupy – 2. období  
žák  
ČJS-5-2-01  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)  
ČJS-5-2-02  rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a odůvodní své názory, připustí svůj omyl a dohodne se na společném postupu řešení  
ČJS-5-2-03  rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už nemohou tolerovat a která porušují základní lidská práva nebo demokratické principy  
ČJS-5-2-04  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  
ČJS-5-2-05  poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny a některé problémy a navrhne možnosti zlepšení životního prostředí  

obce (města)  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
ČJS-5-2-01p, ČJS-5-2-02p dodržuje pravidla pro soužití ve škole, v rodině, v obci (městě)  
ČJS-5-2-03p  rozpozná nevhodné jednání a chování vrstevníků a dospělých  
ČJS-5-2-03p  uvede základní práva dítěte, práva a povinnosti žáka školy  
ČJS-5-2-04p  používá peníze v běžných situacích, odhadne a zkontroluje cenu jednoduchého nákupu a vrácené peníze  
ČJS-5-2-04p  porovná svá přání a potřeby se svými finančními možnostmi, uvede příklady rizik půjčování peněz  
ČJS-5-2-04p  sestaví jednoduchý osobní/rodinný rozpočet, uvede příklady základních příjmů a výdajů  

 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce 
projekty, pomůcky, učební materiály  

 
Žák by měl: 

 znát role rodinných příslušníků 

 rozlišovat širší příbuzenské vztahy 

 dodržovat pravidla pro soužití 
v rodině 

 
Rodina  

 rodiče, sourozenci, prarodiče, 
ostatní příbuzní  

 role členů rodiny, práva a 
povinnosti, příbuzenské vztahy 

 
Výtvarná výchova – moje rodina 
kresba 
 
PT: MV – Fungování a vliv 
médií ve společnosti: 
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 znát zaměstnání svých rodičů 
 
 
 
 

 život a funkce rodiny  

 zaměstnání, duševní a fyzická 
práce 

každodenní život rodiny, 
uspořádání dne (sledovat jak 
ovlivňuje televizní vysílání 
každodenní režim rodiny – 
oblíbené pořady)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
 
 

 dodržovat pravidla pro soužití ve 
škole, v zájmových organizacích, 
v obci (městě)  

 

 
Soužití lidí  

 mezilidské vztahy, 
komunikace, pomoc 
nemocným a potřebným 

 zájmové organizace a svazy 
(rybáři, hasiči…), pravidla pro 
soužití  

 
 
PT: OSV – Mezilidské vztahy: 
podpora, pomoc, lidská práva, 
mezilidské vztahy, hodnoty, 
postoje, etika 
(besedy)  
 

 

 
 

 dodržovat základní pravidla slušného 
chování 

 rozpoznat nevhodné jednání a 
rizikové chování vrstevníků i 
dospělých  

 

 
Chování lidí 

 vlastnosti lidí, etické zásady 

 základní pravidla 
společenského chování 
(žádost, prosba, 
poděkování…) 

 rizikové situace, rizikové 
chování 

 
Český jazyk – rozvoj 
dorozumívacích dovedností, 
zdvořilé chování     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
PT: MuV – Etnický původ: 
národností menšiny, odlišnost 
lidí, ale i jejich vzájemná rovnost 
(besedy) 

 
 
dramatizace 
modelové situace 
 
 
 
 

 
 

 uvést základní práva dítěte 

 znát práva a povinnosti žáka školy a 
chovat se v souladu s nimi  

 uvést příklady nevhodného a 
protiprávního jednání 

 

 
Právo a spravedlnost 

 základní práva dítěte 

 práva a povinnosti žáků ve 
škole 

 protiprávní jednání (krádež, 
šikana, zneužívání, týrání) a 
jeho postih 

 
 
PT: VDO – Občan, občanská 
společnost a stát: práva a 
povinnosti občanů, společenské 
organizace, principy demokracie 
– besedy) 

 
 
školní řád, organizační řád školy 
beseda s policií 

 

 používat peníze v běžných situacích 

 odhadnout a zkontrolovat cenu 
jednoduchého nákupu a vrácené 
peníze 

 porovnat svá přání a potřeby se 
svými finančními možnostmi, uvést 
příklady rizik půjčování peněz 

 
Vlastnictví 

 peníze – jejich hodnota 

 používání peněz při 
nakupování 

 
 

 
Matematika – manipulace a 
počítání s mincemi i bankovkami 

 
 
nakupování – modelové situace, 
praktický nácvik v obchodě 
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Lidé a čas 

 
Očekávané výstupy – 2. období  
žák  
ČJS-5-3-01  pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy  
ČJS-5-3-02 využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti; zdůvodní základní význam chráněných 

částí přírody, nemovitých i movitých kulturních památek  
ČJS-5-3-03  rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik  
ČJS-5-3-04  srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních  

specifik  
ČJS-5-3-05  objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
ČJS-5-3-03p, ČJS-5-3-04p  rozeznává rozdíl mezi životem dnes a životem v dávných dobách  
ČJS-5-3-03p, ČJS-5-3-04p  uvede významné události, které se vztahují k regionu a kraji  
ČJS-5-3-03p, ČJS-5-3-04p  vyjmenuje nejvýznamnější kulturní, historické a přírodní památky v okolí svého bydliště  
 

 sestavit jednoduchý osobní/rodinný 
rozpočet, uvést příklady základních 
příjmů a výdajů 
 

 úspory, půjčky, rizika půjčování 
peněz 

 rozpočet, příjmy a výdaje 
domácnosti 

 

 

 mít povědomí o možnostech 
kulturního vyžití 

 
Kultura 

 kulturní instituce 

 
 
 

   
zhlédnutí filmového, divadelního 
představení 

 
 

 mít povědomí o základních 
globálních problémech 

 

 
Základní globální problémy 

 společenské problémy 

 globální problémy životního 
prostředí 

  



211 

 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata a 
mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 orientovat se v časových jednotkách, 
v kalendáři 

 určit čas na čtvrt a tři čtvrtě hodiny 

 uvést datum narození (den, měsíc) 

 
Orientace v čase a časový řád 

 měření a určování času 

 časové jednotky – hodina, den, 
týden, měsíc, rok 

 názvy ročních období, měsíců, 
dnů 

 části dne, denní režim 

 datum narození 

 kalendář 
 

 
Výtvarná výchova – roční 
období 
 
Český jazyk – říkanky, 
básničky, pranostiky 
 
Matematika – orientace v čase 
 

 
 
 
kalendář přírody 
teploměr na měření venkovní teploty 
 
 
výlet – orloj 
 
 

 
 
 

 rozeznat rozdíly mezi současným 
způsobem života a způsobem života 
v minulosti 

 mít povědomí o našich tradicích, 
státních svátcích 

 
 
 

 mít v povědomí poznatky o životě lidí 
v naší zemi v dávné minulosti 

 
 
 

 
Současnost a minulost v našem 
životě 

 proměny způsobu života 

 lidská obydlí dříve a nyní 

 předměty denní potřeby 

 tradice, státní svátky a 
významné dny 

 
Naše země v dávných dobách 

 průběh lidského života 

 život lidí v pravěku 

 příchod Čechů, počátky 
českého státu  

 život ve středověku (Karel IV.) 
 

 
Český jazyk – četba  

 
 
návštěva muzea, skanzenu 
historická literatura 

 

 vyjmenovat nejvýznamnější kulturní, 
historické a přírodní památky v okolí  

 uvést významné události vztahující 
se k regionu a kraji 

 

 
Regionální památky 
Báje, mýty, pověsti 

 významné kulturní, historické a 
přírodní památky kraje 

 minulost kraje a předků 

 pověsti 

 
Český jazyk – literatura pro děti 
a dospělé – ukázky k tématu 

 
beseda s kronikářem, s knihovnicí 
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Rozmanitost přírody 
 

Očekávané výstupy – 2. období  
žák  
ČJS-5-4-01  objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody  

a činností člověka  
ČJS-5-4-02  vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním ročních období  
ČJS-5-4-03  zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a  

rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí  
ČJS-5-4-04  porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá  

k tomu i jednoduché klíče a atlasy  
ČJS-5-4-05  zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat  
ČJS-5-4-06  stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí; v modelové situaci prokáže schopnost  

se účinně chránit  
ČJS-5-4-07  založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
ČJS-5-4-01p  na jednotlivých příkladech poznává propojenost živé a neživé přírody  
ČJS-5-4-02p  popíše střídání ročních období  
ČJS-5-4-03p  zkoumá základní společenstva vyskytující se v nejbližším okolí a pozoruje přizpůsobení organismů prostředí  
ČJS-5-4-05p  zvládá péči o pokojové rostliny a zná způsob péče o drobná domácí zvířata  
ČJS-5-4-05p  chová se podle zásad ochrany přírody a životního prostředí  
ČJS-5-4-05p  popisuje vliv činnosti lidí na přírodu a jmenuje některé činnosti, které přírodnímu prostředí pomáhají a které ho poškozují  
ČJS-5-4-06p  reaguje vhodným způsobem na pokyny dospělých při mimořádných událostech  
ČJS-5-4-07p  provádí jednoduché pokusy se známými látkami  

 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata a 
mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 
 

 charakterizovat roční období 

 pomáhat pečovat o zvířata a ptáky, 
zejména v zimním období 

 mít přehled o sezónních pracích na 
poli a zapojit se do práce na školní 
zahradě 

 
Opakování a rozšíření učiva ze 4. 
ročníku 
Příroda v ročních obdobích 

 charakteristické znaky ročních 
období 

 změny v přírodě a jejich vliv na 
chování zvířat a ptáků 

 péče o zvířata a ptáky 

 
 
Pracovní výchova – práce na 
pozemku školy – úprava 
záhonů, péče o rostliny, trávník 

 
 
 
encyklopedie, fotografie, obrazový 
materiál, televizní zpravodajství, video 
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  sezónní práce na poli a na 
zahradě 

 

 
 

 popsat střídání ročních období 
 

 
Vesmír a Země 

 den a noc 

 střídání ročních období 
 

  
globus mapa polokoulí 
návštěva planetária 

 
 

 pojmenovat, rozdělit a porovnat látky 
a určit jejich vlastnosti 

 provést jednoduchý pokus se 
známými látkami 

 

 
Látky a jejich vlastnosti 

 třídění a porovnávání látek 

 změny látek a skupenství  

 vlastnosti (tvrdost, pružnost, 
pevnost, křehkost) 

 pokusy se známými látkami 
 

 
 
Pracovní výchova – práce 
s drobným materiálem – 
vlastnosti látek 
 

 
 
vzorky látek, jednoduché pokusy 
 

 
 

 popsat vlastnosti vody a určit její 
skupenství 

 

 popsat vlastnosti vzduchu, uvést 
složení 

 

 uvědomovat si význam vody a 
ovzduší pro život na Zemi a nutnost 
jejich ochrany 

 
Voda a vzduch 

 voda – výskyt, vlastnosti a 
význam vody pro život 

 koloběh vody v přírodě 

 ochrana vodních toků 

 vzduch – vlastnosti, složení a 
význam pro život 

 proudění vzduchu 

 ochrana ovzduší 
 

 
Pracovní výchova – příprava 
pokrmů – vaření vody 

 
audio-video technika 

 
 

 uvědomovat si význam půdy pro život 
na Zemi a nutnost její ochrany 

 znát způsoby základní péče o půdu  
 

 
Půda 

 vznik půdy a její význam 

 péče o půdu – orání, kypření, 
zavlažování, hnojení 

 
 

 
PT: EV – Základní podmínky 
života: voda, ovzduší, půda, 
ochrana životního prostředí 
(péče o čistotu ve školním 
jezírku) 
 
Pracovní výchova – půda a 
její zpracování, práce na 
školním pozemku 
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 popsat stavbu rostlinného těla 

 uvést zástupce rostlinné říše 
vyskytující se v nejbližším okolí a 
popsat jejich základní životní 
podmínky 

 
 

 zvládat péči o pokojové rostliny 
 

 určit vybrané druhy hub  
 

 uvést zástupce živočišné říše 
vyskytující se v nejbližším okolí  

 popsat stavbu těla vybraných druhů 
zvířat a ptáků 

 zvládat péči o drobná domácí zvířata 

 
Rostliny, houby, živočichové 

 rostliny – stavba těla rostlin 

 základní životní projevy rostlin 
(dýchání, přijímání živin, 
rozmnožování) 

 druhy rostlin (na zahradě, na 
poli, na louce, u vody…) 

 chráněné rostliny (sněženky,…) 

 pokojové rostliny, péče o ně 

 houby – základní druhy (jedlé, 
nejedlé, jedovaté) 

 živočichové – průběh a způsob 
života 

 druhy živočichů, zvířata, ptáci 

 domácí zvířata, péče o ně 

 stavba těla u vybraných druhů 

 výživa, péče, chov, užitek 

 význam v přírodě a pro člověka 

 
 
 Výtvarná výchova – kresba 
 rostlin a zvířat podle předlohy 
 
  
 Pracovní výchova – péče o  
 pokojové rostliny, údržba  
 záhonů a skalky 
 úprava a příprava pokrmů 
  
 
 
 
 
 
 Pracovní výchova -  
 krmítko pro ptáky – 
přikrmování 
 v zimě 

 
atlas zvířat, rostlin, hub 
nástěnné obrazy, encyklopedie 
návštěva botanické zahrady, obchodů 
s rostlinami 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vycházky 
návštěva ZOO, zemědělského podniku, 
zverimexu 
pozorování volně žijícího ptactva na 
zahradě 
 

 na příkladech poznávat propojenost 
živé a neživé přírody 

 zkoumat základní společenstva 
vyskytující se v nejbližším okolí  

 pozorovat vzájemné vztahy mezi 
organismy a přizpůsobení 
organismů prostředí 

 
Životní podmínky 
Rovnováha v přírodě 

 příroda živá a neživá 

 rozmanitost podmínek života na 
Zemi 

 základní společenstva 

 vztahy mezi organismy 

  

 

 uplatňovat zásady ochrany přírody a 
životního prostředí 

 popsat vliv činnosti lidí na přírodu 

 uvést, které činnosti přírodnímu 
prostředí pomáhají a které ho 
poškozují 

 
Ochrana přírody 
Rizika v přírodě 

 ohleduplné chování k přírodě 

 péče o životní prostředí 

 třídění odpadů a jejich likvidace 

 mimořádné události, živelní 
pohromy a ekologické katastrofy 

 

 
PT: EV – Vztah člověka 
k prostředí, Lidské aktivity a 
problémy životního prostředí: 
ochrana přírody, odpady a 
hospodaření s odpady, třídění 
odpadů ve škole, pomoc při 
udržování školní naučné stezky 
 

 
 
 
třídění odpadů 
časopisy, televize, video 
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 reagovat vhodným způsobem na 
pokyny dospělých při mimořádných 
událostech 

 

 
Člověk a jeho zdraví 

 
Očekávané výstupy – 2. období  
žák  
ČJS-5-5-01  využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a k podpoře vlastního zdravého způsobu  

života  
ČJS-5-5-02  rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození  
ČJS-5-5-03  účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných osob  
ČJS-5-5-04  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  
ČJS-5-5-05  předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby odmítání návykových látek  
ČJS-5-5-06  uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou  
ČJS-5-5-07  rozpozná život ohrožující zranění; ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc  
ČJS-5-5-08  uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném  

věku  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
ČJS-5-5-01p  uplatňuje základní znalosti, dovednosti a návyky související s preventivní ochranou zdraví a zdravého životního stylu  
ČJS-5-5-02p  rozlišuje jednotlivé etapy lidského života  
ČJS-5-5-04p  uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události  
ČJS-5-5-04p  uplatňuje základní pravidla silničního provozu pro cyklisty; správně vyhodnotí jednoduchou dopravní situaci na hřišti  
ČJS-5-5-05p  odmítá návykové látky  
ČJS-5-5-07p  ošetří drobná poranění a v případě nutnosti zajistí lékařskou pomoc  
ČJS-5-5-08  uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a  

děvčaty v daném věku  
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata a 
mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce 
Projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 
Lidské tělo 

 stavba těla, orgánové soustavy 

 
Výtvarná výchova – kresba 
postavy 
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 popsat stavbu lidského těla, jeho 
základní funkce a projevy  

 rozlišit jednotlivé etapy lidského života  

 uvědomit si rozdíly mezi mužem a 
ženou, znát odlišnosti obou pohlaví  

 základní funkce a projevy 

 vývoj jedince 

 pohlavní rozdíly mezi mužem a 
ženou 

 
 

obrazový materiál – lidské tělo, 
orgánové soustavy – makety 
beseda s lékařem 
 

 
 

 uplatňovat základní hygienické návyky 
a dovednosti související s preventivní 
ochranou zdraví  

 uvést běžná onemocnění a jejich 
prevenci 

 ošetřit drobná poranění (jednoduchá 
fixace končetiny, obvázání, zastavení 
krvácení) 

 v případě potřeby přivolat lékařskou 
pomoc 

 

 
Péče o zdraví 

 strava, pitný režim, aktivní 
pohyb a jeho význam pro 
jedince, denní režim 

 osobní a intimní hygiena 

 nemoci (přenosné a 
nepřenosné) 

 drobné úrazy a poranění  

 první pomoc 

 prevence nemocí a úrazů 

 
Pracovní výchova – zdravá 
výživa – příprava zeleninových, 
ovocných a mléčných pokrmů 
 
PT: OSV – Sebepoznání a 
sebepojetí: beseda na téma 
zdravé a vyrovnané sebepojetí, 
kolektivní hry 

 
 
první pomoc – ošetření drobného 
poranění 
domácí lékárnička 
 
 
 
 

 

 chovat se ohleduplně k jedincům 
druhého pohlaví 

 orientovat se v bezpečných způsobech 
sexuálního chování mezi chlapci a 
dívkami v daném věku 

 

 
Základy sexuální výchovy 

 partnerské vztahy 

 etická stránka vztahů 

 etická stránka sexuality 
 

  
beseda se sexuologem 

 

 mít poznatky o nečastějších druzích 
návykových látek a jejich riziku 

 mít osvojené jednoduché způsoby 
odmítání návykových látek 

 mít povědomí o nebezpečí gamblerství  

 mít povědomí o nebezpečí komunikace 
prostřednictvím elektronických médií 

 
Návykové látky, závislosti a 
zdraví 

 návykové látky a jejich odmítání  

 závislosti – gamblerství, 
počítače 

 nebezpečí komunikace 
prostřednictvím elektronických 
médií 

 

  
beseda s odborníkem 
modelové situace 

 
 

 
Osobní bezpečí, krizové situace, 
přivolání pomoci 
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 uplatňovat základní pravidla silničního 
provozu pro cyklisty 

 uvést základní ochranné prvky cyklisty 
a cíleně je používat 

 v modelových situacích (na hřišti) 
správně vyhodnotit jednoduchou 
dopravní situaci  

 uplatňovat účelné způsoby chování 
v situacích ohrožujících zdraví  

 ovládat způsoby komunikace s 
operátory tísňových linek, v případě 
ohrožení přivolat pomoc 

       

 bezpečné chování v silničním 
provozu 

 dopravní značky 

 rizikové situace v dopravě a 
dopravních prostředcích 

 krizové situace a formy násilí 
(šikana, týrání, zneužívání) 

 chování v rizikovém prostředí a 
v krizové situaci 

 služby odborné pomoci 
 

dopravní předpisy pro cyklisty 
dopravní značky 
dopravní hřiště 
řešení dopravních situací 
modelové situace – chování 
v dopravních prostředcích 
beseda – preventivní programy 

 
 
 

 uplatňovat účelné způsoby chování 
v modelových situacích simulujících 
mimořádné události (požární poplach) 

 reagovat adekvátně na pokyny 
dospělých při mimořádných situacích 

 znát telefonní čísla integrovaného 
záchranného systému 

  

 
Ochrana člověka za 
mimořádných událostí 

 příklady ohrožení 

 postup v případě ohrožení 
(varovný signál, evakuace, 
zkouška sirén) 

 požáry- příčiny vzniku a 
prevence 

 chování při poplachu, při 
vyhlášení požáru – modelové 
situace 

 integrovaný záchranný systém 
 

 
Tělesná výchova – chůze 
v útvaru, pohybové hry 
zaměřené na postřeh a reakci 
na pokyn učitele 

 
besedy – hasiči, policie, záchranáři -  
sledování jejich cvičení  
vyhlášení cvičného poplachu  
televizní vysílání (audio-video) 
s vhodnou tematikou  
dramatizace – přivolání pomoci 
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6.5 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A SPOLEČNOST 
 
Vzdělávací oblast Člověk a společnost je realizována na 2. stupni v předmětech Občanská výchova  
a Dějepis.  
 

 

6.5.1 Vyučovací předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu 
 
Obsahové, organizační a časové vymezení 
 
Cílem vyučovacího předmětu Občanská výchova je připravit žáky na život v demokratické společnosti. 
Zprostředkovává jim základní vědomosti o fungování státu a společnosti, o právech a povinnostech 
občanů, pomáhá žákům vytvářet dobré mezilidské vztahy, snaží se žáky vychovávat tak, aby se po 
ukončení školní docházky co nejlépe zapojili do života společnosti. Důležitou součástí vzdělávání v této 
oblasti je rovněž prevence negativních jevů ve společnosti, jako je kriminalita, drogová závislost či 
projevy rasismu a jiných extremistických postojů.  
Občanská výchova pomáhá žákům formovat názory na současnou společnost a usnadňuje jim orientaci 
v dnešním světě. 
V učebním plánu školního vzdělávacího programu je Občanská výchova zařazena na druhý stupeň 
s celkovou hodinovou dotací 6 hodin, po jedné hodině týdně v 6. a 7. ročníku a po dvou hodinách v 8. 
a 9. ročníku. 
 
Dopravní výchova 
Do osnov Občanské výchovy je integrována i část předmětu Dopravní výchova. Je zpracována jako 
samostatná část pro 8. ročník, vyučující zařazuje a postupně rozvíjí jednotlivá témata v návaznosti na 
odpovídající učivo. 
 
 
Uplatňované metody a formy práce 
 
Výuka probíhá v učebnách. Učitel volí hromadnou nebo skupinovou formu práce. V tématech týkajících 
se aktuálních problémů dnešní společnosti vede učitel žáky k  práci s denním tiskem. 
 
Učitel využívá k naplňování jednotlivých klíčových kompetencí následující výchovné a vzdělávací 
strategie: 
 
Kompetence k učení  
Žák by měl: 

 poznávat vlastní pokroky a uvědomovat si problémy, které mu brání v učení 
- učitel v rámci výuky seznamuje žáka s různými způsoby učení a pomáhá mu nalézt ten 

optimální 

 využívat informace v praktickém životě 
- učitel seznamuje žáka s poznatky, které jsou velmi důležité pro jeho budoucí občanský 

život 

 uvědomovat si význam vzdělání v kontextu s pracovním uplatněním 
- učitel formou diskusí nebo besed seznamuje žáka s negativním dopadem 

nedostatečného vzdělání na jeho budoucí život 
 
Kompetence k řešení problémů 
Žák by měl: 

 vnímat problémové situace, rozpoznat problémy a hledat nejvhodnější způsoby řešení 
- učitel nabízí některé způsoby řešení problémů, kterými učí žáka, jak reagovat 

v situacích, se kterými se může v životě setkat 

 řešit samostatně běžné životní situace a přiměřeně ke svým možnostem překonávat životní 
překážky 

- učitel vede žáka při společných činnostech k tomu, aby uvažoval o různých možnostech 
řešení nastalé situace a vybíral z nich pokud možno tu optimální 

 přijímat důsledky svých rozhodnutí 
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- učitel umožňuje žákovi vyzkoušet si různé role, reakce a způsoby řešení dané situace 
s následným zhodnocením vlastním i ostatních 

 nenechat se při řešení problému odradit nezdarem 
- učitel důsledně dbá na dokončení zadaných úkolů, kladně motivuje žáka k práci 
- v případě nezdaru pomáhá žákovi najít jiné řešení úkolu 

 
Kompetence komunikativní 
Žák by měl: 

 vyjadřovat se srozumitelně v ústním projevu a umět vést dialog 
- učitel vede žáka ke komunikaci s ostatními lidmi prostřednictvím her, cvičení, diskusí a 

besed, modelovými situacemi nacvičuje komunikaci s úřady, institucemi. 

 rozumět obsahu sdělení a přiměřeně na něj reagovat 
- učitel si kontrolními otázkami ověřuje, zda žák látce porozuměl, případné nejasnosti 

znovu vysvětlí nebo poradí žákovi, kde potřebné informace vyhledat 

 využívat tištěné informace k rozvoji vlastních vědomostí, rozumět běžně užívaným textům, 
záznamům a obrazovým materiálům 

 vyjadřovat své názory a postoje a vhodnou formou je obhájit 
- učitel využívá techniku řízeného dialogu při formulacích a obhajobách vlastního názoru 

formou skupinové práce vede žáka k respektování odlišných postojů a názorů 

 využívat získané komunikativní dovednosti k vytváření plnohodnotných vztahů 
- učí žáka přiměřenému chování rozborem některých životních situací 
-  

Kompetence sociální a personální 
Žák by měl: 

 posilovat své sebevědomí na základě poznání a pochopení vlastní osoby 
- učitel prostřednictvím her a modelových situací vede žáka k poznání sebe sama i svých 

vrstevníků 

 mít povědomí o základních mravních hodnotách v rodině i ve společnosti 
- učitel seznamuje žáka s kulturními a duchovními tradicemi, jejich vysvětlováním a 

dodržováním vytváří základní povědomí o mravních hodnotách a jejich kořenech 
- snaží se pracovat s osobními zkušenostmi žáků 

 respektovat pravidla práce v týmu  
- učitel vytváří různě strukturované týmy, tím rozvíjí u žáka schopnost zastávat ve 

skupině různé role 

 rozpoznat nevhodné a rizikové chování, uvědomovat si jeho možné důsledky 
- učitel formou besed seznamuje žáka s rizikovým chováním a s jeho důsledky 

 respektovat druhé lidi, být vnímavý k potřebám starých, nemocných a postižených lidí 
- učitel vede žáka při společných činnostech k pomoci handicapovaným spolužákům 

 
Kompetence občanské 
Žák by měl: 

 znát základní práva a povinnosti občanů, respektovat společenské normy a pravidla soužití 
- učitel vysvětluje žákům vybranou legislativu platnou v ČR 
- seznamuje žáky se základními lidskými právy a povinnostmi 
- modelovými situacemi upevňuje zásady společenského chování 

 zvládat běžnou komunikaci s úřady 
- učitel seznamuje žáky se strukturou státní správy a s jejím fungováním 
- představuje žákům činnost některých úřadů a institucí popisem nebo exkurzí 
- učí žáky vyplňovat běžně používané tiskopisy 

 chápat nebezpečí rasismu a xenofobie 
- učitel vysvětluje na konkrétních případech oba pojmy  
- důsledným výkladem historických souvislostí a poukazováním na jedinečnost každého 

člověka vede žáka k rozpoznávání projevů rasismu a xenofobie, tyto projevy mezi žáky 
netoleruje 

 
 
Zařazená průřezová témata: 
Osobnostní a sociální výchova 

 Psychohygiena: předcházení stresům, jak zvládat konfliktní situace, způsoby relaxace, 
organizace času 
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 Sebepoznání a sebepojetí: co o sobě vím a co ne; jednoduché testy osobností 

 Poznávání lidí: vzájemné poznávání ve třídě, rozvoj pozornosti vůči ostatním 

 Seberegulace a sebeorganizace: organizace vlastního času; posilování vůle, plánování učení; 
stanovování osobních cílů 

Výchova demokratického občana  

 Občanská společnost a škola: rozbor školního řádu, vztahy ve škole 

 Formy participace občanů v politickém životě: demokratické volby, principy voleb 

 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování: fungování demokracie, 
význam ústavy  

 Občan, občanská společnost a stát: práva a povinnosti, odpovědnost občana 
Mediální výchova 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení: hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a 
reklamním sdělením; vliv reklamy 

 Fungování a vliv médií ve společnosti: vliv médií na každodenní život, na uspořádání dne; 
role televize v životě jednotlivce, rodiny 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

 Jsme Evropané: instituce Evropské unie a jejich fungování, co Evropu spojuje, co ji rozděluje, 
mezinárodní organizace 

Multikulturní výchova 

 Lidské vztahy: kultury jiných národů, porovnání způsobu života různých národů, typy kultur, 
spolupráce, předsudky 

 Princip sociálního smíru a solidarity: potřeby minoritních skupin, lidská práva, základní 
dokumenty 
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Vzdělávací oblast 
ČLOVĚK A SPOLEČNOST 

Vyučovací předmět 
OBČANSKÁ VÝCHOVA 

Ročník  
6. 

 

 
Člověk ve společnosti 

Očekávané výstupy  
žák  
VO-9-1-01 objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání  
VO-9-1-02    rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu  
VO-9-1-10    posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci  
 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata a 
mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 vysvětlit rozdíl mezi rodinou úplnou, 
neúplnou, rozšířenou 

 popsat, čím je rodina důležitá, znát 
funkce rodiny 

 upevnit si pozitivní postoj k rodině jako 
nejpřirozenější sociální skupině 

 chápat potřeby členů rodiny 

 používat správně názvy označující 
příbuzenské vztahy 

 rozumět pojmům registrované 
partnerství, církevní a civilní sňatek 

 vědět, za jakých podmínek je možné 
uzavřít manželství 

 

 
Rodina 
- typy rodin 
- rodinné vztahy, role 
- práva a povinnosti v rodině 
- rodinné oslavy 
- funkce rodiny 
- příbuzenské vztahy 
- manželství, registrované 

partnerství 
 

 
 
Výtvarná výchova – výtvarné 
práce s tématikou rodiny 

 
 
pokus o zpracování vlastního rodokmenu 
 
 
 
 
 

 

 uvědomit si nutnost výchovy 

 chápat důležitost denního řádu 

 rozlišit přiměřený trest a týrání 

 vědět, kam se může obrátit požádat o 
pomoc 

 
Výchova dětí v rodině 
- denní řád 
- týrání dětí 
- pravidla slušného chování 
 

 
 

 
DVD Etiketa 
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 znát pravidla slušného chování 
 

 

 rozumět pojmům ústavní výchova, 
pěstounská péče, adopce 

 znát důvody umístění dětí v náhradní 
rodinné péči 

 

 
Náhradní rodinná péče 
- ústavní výchova 
- pěstounská péče 
- adopce 

  

 

 uvědomit si, co mu škola nabízí kromě 
učení 

 porozumět pojmu pravidlo, norma 

 uvědomit si svá práva a povinnosti ve 
vztahu ke škole 

 
Škola 
- život ve škole 
- právo na vzdělání 
- povinná školní docházka 
- význam vzdělání pro 

budoucí život 
- pravidla chování ve škole 
- normy chování 
- práva a povinnosti žáků 
 

 
Dějepis – reformy Marie 
Terezie 
 
PT: VDO – Občanská 
společnost a škola: rozbor 
školního řádu, vztahy ve škole 

 
„Správný školní řád“ - diskuse nad 
školním řádem, co by tam být mělo, co 
tam chybí, co by tam být nemuselo 

 

 jmenovat jednotlivé typy a stupně škol 
u nás 

 vědět jakého vzdělání lze dosáhnout 
na jednotlivých stupních škol 

 vysvětlit, co znamená pojem 
kvalifikace 

 vysvětlit, co znamená pojem 
rekvalifikace 

 

 
Školský systém, příprava na 
povolání 
- typy vzdělání 
- systém škol 
- kvalifikace 
- rekvalifikace 
 

  
 
návštěva jednotlivých učilišť, kam se žáci 
mohou hlásit ke studiu 

 

 vyjádřit, co znamená domov 

 znát adresu svého bydliště a umět ji 
správně napsat 

 pamatovat si důležitá telefonní čísla 

 vyjmenovat nejdůležitější stavby a 
instituce svojí obce  

 
Obec 
- domov  
- obecní zřízení 
- stavby a instituce 

významné pro život obce: 
městský úřad, pošta, 
nádraží, kostel, knihovna, 
zdravotní středisko 

 
Zeměpis – učivo o obci, kraje 
 
 
 

 
plán obce 
 
vycházka po obci, exkurze na místní úřad 
a do dalších obecních zařízení 
 
účast na akcích pořádaných obcí (živý 
betlém) 
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 popsat na příkladech, čím se zabývá 
obecní úřad, s jakými problémy se na 
něj můžeme obracet 

 

- památky a zajímavá místa 
- významné osobnosti 
- místní tradice 
- ochrana kulturních 

památek, přírodních 
objektů a majetku  

 

 

 rozumět pojmu vlast, národ, stát a 
uvést příklady 

 rozlišit projev vlastenectví od projevu 
nacionalismu 

 vyjmenovat státní symboly 

 uvést nějaký příklad použití státního 
symbolu 

 uvést několik příkladů, co proslavilo 
ČR 

 pamatovat si jméno prezidenta 

 vědět o původu našich státních svátků 
 

 
Vlast 
- pojmy národ, stát, vlast 
- vlastenectví 
- vybraná zajímavá a 

památná místa 
- státní symboly 
- prezident 
- významné osobnosti 
- státní svátky a významné 

dny 

 
Zeměpis – Česká republika 
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Vzdělávací oblast 
ČLOVĚK A SPOLEČNOST 

Vyučovací předmět 
OBČANSKÁ VÝCHOVA 

Ročník  
7. 

 

 
Člověk ve společnosti 

 
Očekávané výstupy  
žák  
VO-9-1-03  zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje  
VO-9-1-04 zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají  
VO-9-1-05 kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí  
VO-9-1-06 zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem v 

nouzi a jak pomoci v situacích ohrožení a obrany státu  
VO-9-1-07 uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným  

způsobem  
VO-9-1-08 objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá 

tolerantní postoje k menšinám  
VO-9-1-09 rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské  

nesnášenlivosti  
 
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
VO-9-1-03p přistupuje kriticky k projevům vandalismu  
VO-9-1-06p v modelové situaci uplatní dovednosti potřebné k ochraně osob za mimořádných událostí  
VO-9-1-07p  respektuje mravní principy a pravidla společenského soužití  
VO-9-1-07p  uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích a rozlišuje projevy nepřiměřeného chování a 

porušování společenských norem  
VO-9-1-08p  rozpoznává hodnoty přátelství a vztahů mezi lidmi a je ohleduplný ke starým, nemocným a postiženým spoluobčanům  
VO-9-1-09p  je seznámen s nebezpečím rasismu a xenofobie  
VO-9-1-08p  respektuje kulturní zvláštnosti, názory a zájmy minoritních skupin ve společnosti 
 

 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata a 
mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 
Mezilidské vztahy 

 
 

 
práce se slovníky 
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 rozlišovat, které chování mezi 
spolužáky není v pořádku 

 umět správně zasáhnout v případě 
neadekvátního chování spolužáka 

 umět poskytnout svým kamarádům 
pomoc 

 rozpoznat možný negativní vliv 
„kamarádů“ a party 

 vysvětlit pojem „nepřiměřené chování“ 

 vědět, kam se může obrátit o pomoc 
 

 vědět, jak pomoci starým, nemocným 
lidem nebo lidem s handicapem 

 
 
 

 respektovat mravní principy a pravidla 
společenského soužití 

 
 
 

 uvést příklady vandalismu 

 zdůvodnit nepřijatelnost vandalismu 
 

 znát nebezpečí rizikového chování 

 vědět, kam se může obrátit o pomoc 
 

- přátelství 
- osobní a neosobní vztahy; 

kamarádství 
- mezilidská komunikace 
- rozdíly mezi lidmi 
- konflikty v mezilidských 

vztazích 
Šikana 
 
Člověk v sociálních vztazích 
- asertivní, pasivní a 

agresivní jednání 
- pojmy konflikt, kompromis 
- stres, způsoby relaxace 
- pomoc lidem v nouzi 
 
Zásady lidského soužití 
- morálka a mravnost 
- pravidla chování 
- spolupráce 
 
Vandalismus 
 
Rizikové chování 
- agresivní chování 
- záškoláctví, prekriminální 

chování 
- rizikové chování 

v dopravě, rizikové sporty 
- závislosti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PT: OSV - Psychohygiena: 
předcházení stresům, jak 
zvládat konfliktní situace, 
způsoby relaxace, organizace 
času 
 

 
modelové situace 
 
dramatická výchova 

 

 vysvětlit pojmy týkající se 
problematiky národnostních menšin 

 rozpoznat netolerantní, extremistické 
a rasistické projevy 

 odmítat projevy rasismu a xenofobie 

 tolerovat kulturní zvláštnosti a názory 
minoritních skupin ve společnosti 

 
Národnostní menšiny 
- rasismus 
- xenofobie 
- diskriminace 
- antisemitismus 
- tolerance 
- předsudky 

 
PT: MuV - Lidské vztahy: 
kultury jiných národů, porovnání 
způsobu života různých národů, 
typy kultury, spolupráce, 
předsudky 
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 - respekt 
 

 

 vysvětlit pojem kultura 

 kulturně se chovat v různých 
situacích, upevnit si znalosti slušného 
chování 

 využívat nabídek kulturních institucí 

 rozpoznat jaké chování vyžaduje 
konkrétní situace 

 respektovat vkus druhých 

 
Kultura 
- kulturní projevy, kultury 

jiných národů, porovnání 
způsobu života různých 
národů 

- rozmanitost kulturních 
hodnot 

- typy kultury 
- kulturní tradice 
- druhy kulturních zařízení 
- masová kultura, masová 

komunikace 
- média, reklama 
- společenské chování 
 

 
PT: MV – Kritické čtení a 
vnímání mediálních sdělení: 
hledání rozdílu mezi 
informativním, zábavním a 
reklamním sdělením; vliv 
reklamy 
 
 
PT: MV – Fungování a vliv 
médií ve společnosti: vliv 
médií na každodenní život, na 
uspořádání dne; role televize 
v životě jednotlivce, rodiny 
 

 
práce se slovníky 
 
návštěva galerie, muzea, výstavy 
 
modelové situace 

 

 seznámit se s nejvýznamnějšími 
náboženskými systémy a jejich 
principy 

 respektovat náboženské přesvědčení 
druhých lidí 

 vědět o nebezpečí různých sekt 

 
Víra a náboženství 
- nejvýznamnější světová 

náboženství: křesťanství, 
judaismus, islám, 
buddhismus 

- sekty  
 

 
Zeměpis – rozšíření 
jednotlivých náboženství ve 
světě 
 

 
 

 

 uvést příklady pomoci lidem v nouzi 
 

 
Ochrana osob za 
mimořádných situací 
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Vzdělávací oblast 
ČLOVĚK A SPOLEČNOST 

Vyučovací předmět 
OBČANSKÁ VÝCHOVA 

Ročník  
8. 

 
 

Člověk jako jedinec 
 

Očekávané výstupy  
žák  
VO-9-2-01  objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i 

kvalitu života  
VO-9-2-02  posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společných cílů, objasní význam vůle při dosahování cílů a překonávání 

překážek  
VO-9-2-03  rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání  
VO-9-2-04  popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat 

zdravou sebedůvěru  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
VO-9-2-01p  chápe význam vzdělávání v kontextu s profesním uplatněním  
VO-9-2-04p  formuluje své nejbližší plány 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata a 
mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 porozumět pojmu charakter 

 rozlišit „charakterní“ a „bezcharakterní“ 
jednání 

 jmenovat kladné a záporné 
charakterové vlastnosti 

 rozlišovat co je „dobré“ a co „špatné“ 
v chování lidí 

 uvědomit, co nás motivuje  

 porozumět pojmům inteligence, talent, 
kreativita 

 uvědomit si své klady a posilovat je 

 pochopit význam vzdělání 

 
Osobnost 
- charakter člověka, lidské 

vlastnosti 
- morálka 
- motivace lidského jednání 
- hodnoty a potřeby lidí 
- inteligence 
- talent 
- kreativita 
- vůle 
 
Podobnost a odlišnost lidí  
- projevy a rozdíly v chování 
 

 
 
PT: OSV – Sebepoznání a 
sebepojetí: co o sobě vím a co 
ne; jednoduché testy osobností 
 
PT: OSV – Poznávání lidí: 
vzájemné poznávání ve třídě, 
rozvoj pozornosti vůči ostatním 
 
PT: OSV – Seberegulace a 
sebeorganizace: organizace 
vlastního času; posilování vůle, 
plánování učení; stanovování 
osobních cílů 

 
 
žáci se pokusí nakreslit sami sebe a 
popisují své představy o svém těle, o 
svých vlastnostech, o svých cílech a 
plánech 
 
diskuse na téma proč člověk vidí sám 
sebe jinak, než ho vidí jeho okolí 
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 učit se rozeznávat své záporné 
stránky a pokoušet se s nimi pracovat 

 formulovat své plány do budoucnosti 
 

 

 

 
 

Člověk, stát a hospodářství 
 

Očekávané výstupy  
žák  
VO-9-3-01 rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby jejich ochrany, uvede příklady  
VO-9-3-02  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  

VO-9-3-03  na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení, uvede příklady použití debetní a kreditní platební 
karty, vysvětlí jejich omezení  

VO-9-3-04  vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům nabízejí, vysvětlí význam úroku placeného a přijatého, uvede nejčastější druhy pojištění 
a navrhne, kdy je využít  

VO-9-3-05  uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí deficitu  
VO-9-3-06  na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží podstatu fungování trhu, objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny, na 

příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz  
VO-9-3-07  rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých oblastí stát směruje své výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků, které ze 

státního rozpočtu získávají občané  
VO-9-3-08  rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, uvede příklady jejich součinnosti  
 
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
VO-9-3-02p  stručně popíše sociální, právní a ekonomické otázky rodinného života a rozlišuje postavení a role rodinných příslušníků  
VO-9-3-02p  sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží 

nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, vyhýbá se rizikům při hospodaření s penězi  
VO-9-3-03p  ukáže na příkladech vhodné využití různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení, vysvětlí, k čemu slouží bankovní účet  
VO-9-3-04p  uvede příklady služeb, které banky nabízejí občanům  
VO-9-3-07p  uvědomuje si význam sociální péče o potřebné občany 
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Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata a 
mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 

 rozlišit příjmy a výdaje rodinného 
rozpočtu 

 vědět o různých způsobech získávání 
finančních prostředků 

 vědět, co je nutné z rozpočtu pořizovat 

 vědět o různých typech vlastnictví bytu 

 
Hospodaření rodiny 
- příjmy a výdaje 
- zacházení s penězi 
- získávání peněz; 

pravidelné, jednorázové 
příjmy 

- rozpočet domácnosti 
 

 
Matematika – sčítání, odčítání 

 
 
Práce s napodobeninami peněz, 
bankovky, mince 

 

 znát funkci peněz 

 rozlišovat potřeby důležité pro život od 
potřeb nedůležitých 

 rozlišovat druhy vlastnictví 

 respektovat majetek druhých 
 
 

 vysvětlit, k čemu slouží bankovní účet 

 uvést příklady služeb, které banky 
nabízejí 

 

 uvést příklady sociální péče o občany 
 

 
Majetek a vlastnictví 
- funkce peněz 
- pojmy vlastnictví, majetek 

movitý, nemovitý, hmotný, 
nehmotný 

 
Banky a jejich služby  
- formy placení  
- úspory, investice, úvěry, 

splátkový prodej, leasing 
 
Principy tržního 
hospodářství  
- nabídka, poptávka  
- rozpočet státu 
- význam daní 

  

 
 
 

Mezinárodní vztahy, globální svět 
 
Očekávané výstupy  
žák  
VO-9-5-01  popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování  
VO-9-5-02  uvede některé významné mezinárodní organizace a společenství, k nimž má vztah ČR, posoudí jejich význam ve světovém dění a popíše 
výhody 

spolupráce mezi státy, včetně zajišťování obrany státu a účasti v zahraničních misích  
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VO-9-5-03        uvede příklady některých projevů globalizace, porovná jejich klady a zápory  
VO-9-5-04  uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva  
VO-9-5-05  objasní souvislosti globálních a lokálních problémů, uvede příklady možných projevů a způsobů řešení globálních problémů na lokální úrovni – 

v obci, regionu  
VO-9-5-06  uvede příklady mezinárodního terorismu a zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho potírání, objasní roli ozbrojených sil ČR při zajišťování 

obrany státu a při řešení krizí nevojenského charakteru  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
VO-9-5-01p  uvede příklady základních práv občanů ČR v rámci EU a způsoby jejich uplatňování  
VO-9-5-01p, VO-9-5-02p uvede některé významné mezinárodní organizace a společenství, k nimž má ČR vztah, a ví o výhodách spolupráce mezi státy   
VO-9-5-06p  uvede příklady mezinárodního terorismu 
 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata a 
mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 vysvětlit pojem integrace 

 určit podstatu a význam evropské 
integrace 

 rozlišit výhody a nevýhody evropské 
integrace 

 vědět o členství ČR v EU 

 znát symboly EU 

 vědět, jakými doklady se prokazují 
občané naší republiky a co potřebují 
k jejich získání 

 znát datum vstupu do EU 

 pochopit přínos spolupráce mezi 
zeměmi EU 

 rozlišit ekonomickou, politickou a 
bezpečnostní spolupráci 

 
 
Evropská integrace 
 
Evropská unie 
- symbolika EU 
- doklady občana EU 
- vstup ČR do EU 
- úkoly EU 
- spolupráce mezi zeměmi 

EU 
- práva občanů v rámci EU 
 

 
 
Zeměpis – učivo o evropských 
státech 
 
 
PT: EGS – Jsme Evropané: 
instituce Evropské unie a jejich 
fungování, co Evropu spojuje, 
co ji rozděluje, mezinárodní 
organizace 
 

 
 
Práce s internetovými vyhledavači a 
denním tiskem 
 
Sledování aktualit - zpravodajství 
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 vědět, co znamenají zkratky OSN, 
NATO 

 vysvětlit, jaké úkoly plní tyto 
organizace a uvést příklady 

 

 
Nadnárodní společenství 
- OSN 
- NATO 
- Rada Evropy 

 

 vysvětlit slovo globalizace 

 popsat nejvýznamnější globální 
problémy 

 vysvětlit slovo terorismus 

 uvést příklady mezinárodního 
terorismu 

 uvést některé možnosti ochrany před 
teroristickým útokem 

 

 
Globalizace 
- projevy 
- klady a zápory 
- terorismus 

 
 

 

Dopravní výchova 
Ročníkové výstupy 
 
Žák by měl na konci 8. ročníku: 

 projevovat odpovědné chování v rizikových situacích silniční a železniční dopravy 

 předcházet situacím, které ohrožují zdraví a osobní bezpečí 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody, formy práce, 
projekty, pomůcky a učební materiály 

 
Žák by měl: 

 dodržovat právní ustanovení, která se 
na něj vztahují, znát rizika jejich 
porušování 

 rozpoznat protiprávní jednání, 
rozlišovat trestný čin a přestupek 
v oblasti silničního provozu 

 znát možné právní důsledky užití 
alkoholu či jiné návykové látky jako 

 
 
- právní vztahy a závazky 

z nich vyplývající 
- protiprávní jednání 
- přestupky a trestné činy 

v silničním provozu 
- alkohol a jiné návykové látky 
- složky Integrovaného 

záchranného systému 

 
 
 

 
 
Mobilní dopravní hřiště 
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účastník silničního provozu, včetně 
chodce 

 rozlišovat značení vozů PČR a 
Městské policie, jejich uniformy 

 být schopen se legitimovat, uvést 
důležité osobní údaje 

 v případě nutnosti respektovat veškeré 
pokyny všech složek Integrovaného 
záchranného systému 

 vědět o zákonné povinnosti poskytnout 
první pomoc a možné právní důsledky 
při neposkytnutí pomoci 

- povinnosti účastníků 
silničního provozu 
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Vzdělávací oblast 
ČLOVĚK A SPOLEČNOST 

Vyučovací předmět 
OBČANSKÁ VÝCHOVA 

Ročník  
9. 

 
 

Člověk, stát a právo 
 
Očekávané výstupy  
žák 
VO-9-4-01 rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovná jejich znaky  
VO-9-4-02  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  
VO-9-4-03  objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro každodenní život občanů  
VO-9-4-04  vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech a uvede příklady, jak mohou výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů  
VO-9-4-05  přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských 

práv a svobod, rozumí povinnostem občana při zajišťování obrany státu  
VO-9-4-06  objasní význam právní úpravy důležitých vztahů – vlastnictví, pracovní poměr, manželství  
VO-9-4-07  provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich důsledky, uvede příklady některých smluv upravujících občanskoprávní vztahy – osobní 

přeprava, koupě, oprava či pronájem věci  
VO-9-4-08  dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují, a uvědomuje si rizika jejich porušování   
VO-9-4-09  rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti a spolupráce při postihování trestných činů  
VO-9-4-10  rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady  
VO-9-4-11        diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
VO-9-4-02p  uvede základní prvky fungování demokratické společnosti  
VO-9-4-02p  chápe státoprávní uspořádání České republiky, zákonodárných orgánů a institucí státní správy  
VO-9-4-02p  uvede symboly našeho státu a zná způsoby jejich užívání  
VO-9-4-04p  vyjmenuje základní práva a povinnosti občanů  
VO-9-4-05p  na příkladu vysvětlí, jak reklamovat výrobek nebo službu  
VO-9-4-05p uvede příklady, jak se bránit v případě porušení práv spotřebitele  
VO-9-4-08p  uvědomuje si rizika porušování právních ustanovení a důsledky protiprávního jednání  
VO-9-4-09p  uvede základní informace o sociálních, právních a ekonomických otázkách rodinného života a rozlišuje postavení a role rodinných 

příslušníků  
VO-9-4-09p vyřizuje své osobní záležitosti včetně běžné komunikace s úřady; požádá v případě potřeby vhodným způsobem o radu  
VO-9-4-10p  rozeznává nebezpečí ohrožení sociálně patologickými jevy  
VO-9-4-10p  v krizových situacích využívá služby pomáhajících organizací 
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Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata a 
mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 rozlišovat různé formy státu 

 respektovat odlišné názory 

 pochopit základní demokratické 
principy 

 seznámit se s pojmy aktivní a 
pasivní volební právo 

 rozlišit volby obecní, parlamentní, 
prezidentské, volby do Evropského 
parlamentu 

 uvést příklady politických stran 

 obhajovat své názory, diskutovat 
 

 
Řízení společnosti 
- stát: znaky státu, typy a formy 

státu 
- demokracie 
- základní demokratické principy 
- volby 
- politické strany 
- obrana státu 
 
Státní občanství 

 
PT: VDO – Formy participace 
občanů v politickém životě: 
demokratické volby, principy 
voleb 
 

 

 

 vědět, co je to Ústava 

 seznámit se s Ústavou ČR 

 vyhledat informace o Ústavě 

 vyjmenovat státní symboly a vědět, 
kdy se užívají 

 

 
Ústava 
 
Státní symboly 
 

 
PT: VDO – Principy 
demokracie jako formy vlády 
a způsobu rozhodování: 
fungování demokracie, 
význam ústavy 
 

 

 

 znát význam Parlamentu ČR 

 seznámit se s pojmy mandát a 
poslanecká imunita 

 vědět, že parlamentní volby jsou 
tajné, všeobecné, rovné a přímé 

 
Moc zákonodárná 
- Parlament ČR: Poslanecká 

sněmovna, Senát 
- pojmy mandát, poslanecká 

imunita 
- základní zásady parlamentních 

voleb 
 

 
 

 
„Hra na parlament“ – řešení problémů 
třídy, společné vytváření „zákonů třídy“ 

 

 pochopit význam a úkoly vlády a 
prezidenta ČR 

 vědět, kdo tvoří vládu 

 uvést příklady jednotlivých 
ministerstev 

 
Moc výkonná 
- vláda, ministerstva 
- prezident 
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 vědět, na jak dlouho je volen 
prezident 

 jmenovat povinnosti prezidenta 
 

 

 seznámit se s významem soudní 
moci 

 seznámit se se soustavou soudů 
v ČR 

 rozumět funkci osob a institucí 
spojených s fungováním soudů 

 pochopit rozdíl mezi 
občanskoprávním a trestním 
řízením 

 

 
Moc soudní 
- soustava soudů v ČR 
- osoby a instituce spojené 

s fungováním soudů: soudce, 
advokát, notář, státní 
zastupitelství 

- občanskoprávní a trestní řízení 
 

  

 

 vysvětlit rozdíl mezi právními a 
morálními normami 

 uvědomit si potřebu dodržování 
určitých pravidel 

 chápat rovnost podmínek pro 
všechny občany bez rozdílu 

 uvědomit si důležitost znalosti 
svých práv a povinností 

 pochopit, že „neznalost zákona 
neomlouvá“ 

 vyjmenovat základní práva a 
povinnosti občanů 

 

 
Právo 
- právní a morální normy 
- spravedlnost, rovnost před 

zákonem 
- právní odvětví 
- význam a funkce právního řádu 
- předpisy 
 

 
PT: VDO – Občan, občanská 
společnost a stát: práva a 
povinnosti, odpovědnost 
občana 
 

 

 

 vědět, že základní lidská práva jsou 
zakotvena v Ústavě 

 uvést příklady základních, 
politických, národnostních, 
hospodářských a dalších práv 

 znát základní práva dítěte 
 

 
Základní lidská práva  
- Ústava: Listina základních 

lidských práv a svobod 
- základní lidská práva 
- Všeobecná deklarace lidských 

práv 
- práva dítěte, jejich ochrana 
- Úmluva o právech dítěte 

 
PT: MuV – Princip sociálního 
smíru a solidarity: potřeby 
minoritních skupin, lidská 
práva, základní dokumenty 
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- politická práva 
- práva národnostních a 

etnických menšin 
- hospodářská, sociální a kulturní 

práva 
- právo na soudní a jinou právní 

ochranu 
- poškozování lidských práv 
 

 

 orientovat se v síti obchodů a 
služeb v obci 

 vhodně komunikovat s prodavači a 
formulovat své požadavky 

 požádat vhodným způsobem o radu 

 vědět, co dělat, když mu bude 
prodáno vadné zboží 

 na příkladu vysvětlit, jak reklamovat 
výrobek nebo službu 

 uvést příklady, jak se bránit 
v případě porušení práv spotřebitele 

 

 
Hospodaření 
- obchody a služby 
- způsoby získávání zákazníků 

(reklama) 
- reklamace 
- základní práva spotřebitele 
- styk s úřady 
 

  
„Hra na reklamu“ - pokus o prezentaci 
nějakého výrobku 

 

 vědět o nutnosti chovat se podle 
stanovených norem 

 být si vědom případných následků 
svého protiprávního jednání 

 
Občan a právo 
- přehled základních kategorií 

demokracie: spravedlnost, řád, 
norma, zákon, právo, morálka, 
trest 

- význam právních vztahů 
- druhy a postihy protiprávního 

jednání 
- korupce 
- porušování práv k duševnímu 

vlastnictví 
 

 
 

Exkurze do nápravného zařízení 

 

 vědět, na co musí brát ohled při 
výběru svého povolání 

 
Zaměstnání, profese 
- kritéria výběru povolání 

 
Český jazyk – vypracování 
strukturovaného životopisu, 
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 popsat možnosti vyhledávání 
nabídek na zaměstnání 

 vědět, k čemu slouží Úřad práce a 
kdy se na něj obrátit o pomoc 

 

- způsoby hledání zaměstnání 
- Úřad práce 
 

psaní dopisu (reakce na 
nabídku zaměstnání) 
 
Pracovní výchova – před 
profesní příprava 
 

práce s inzertními rubrikami denního 
tisku, vyhledávání nabídek zaměstnání 
na internetu 

 

 znát právní úpravu vztahů v rodině 

 jmenovat některé důvody rozpadu 
rodin 

 znát důsledky rozvodu 

 rozlišit různé způsoby výchovy dětí 

 vědět o povinnosti rodičů pečovat o 
své děti 

 

 
Rodina a právo 
- Občanský zákoník 
- rozpad rodiny 
- rozvod 
- odpovědnost za výchovu dětí 
 

  

 

 rozlišovat jednotlivé složky 
sociálního zabezpečení 

 vědět, odkud pocházejí peníze 
určené na sociální zabezpečení 

 popsat rozdíl mezi nemocí a 
invaliditou 

 znát některé organizace, které 
se zabývají péčí o lidi bez domova 
a uvést konkrétní příklady pomoci 
takovýmto lidem 

 rozlišit služby pomáhajících 
organizací 

 

 
Sociální zabezpečení 
- zdravotní pojištění 
- nemocenské pojištění 
- důchodové pojištění 
- nemoc a invalidita 
- podpora v nezaměstnanosti 
- péče o osoby bez domova 
 

  
návštěva některého zařízení nebo 
neziskové organizace zabývající se péčí 
o potřebné občany 
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6.5.2 Vyučovací předmět: DĚJEPIS 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
 
Obsahové, organizační a časové vymezení 
 
Cílem vyučovacího předmětu Dějepis je seznámit žáky s historií našeho národa v souvislosti s 
významnými událostmi světových dějin. Učivo zahrnuje i přehled nejvýznamnějších osobností naší 
historie. Žáci nejsou pouze zaplavováni údaji a daty, snažíme se o skutečné poznání a probouzení 
zájmu. Historii se snažíme předkládat žákům jako sled příběhů, jako seznamování se s uměleckými 
památkami. Dějepisná data jsou redukována na minimum. 
Poznání naší historie pomáhá žákům lépe pochopit současný vývoj společnosti. V učebním plánu 
školního vzdělávacího programu je Dějepis zařazen na druhý stupeň s celkovou hodinovou dotací 5 
hodin, po jedné hodině týdně v každém ročníku, v 9. ročníku dvě hodiny týdně. 
 
 
 
Uplatňované metody a formy práce 
 
Výuka probíhá v učebnách. Učitel volí hromadnou nebo skupinovou formu práce. Součástí výuky jsou i 
vycházky a exkurze. Informace zprostředkováváme také pomocí práce s knihami a sledováním filmů.  
Učitel využívá k naplňování jednotlivých klíčových kompetencí následující výchovné a vzdělávací 
strategie: 
 
Kompetence k učení  
Žák by měl: 

 pracovat s učebnicemi, učeními materiály a učebními pomůckami 
 učitel zařazuje do výuky práci s knihami: obrazové publikace, encyklopedie, slovníky 

 poznávat vlastní pokroky a uvědomovat si problémy, které mu brání v učení 
 učitel v rámci výuky seznamuje žáka s různými způsoby učení a pomáhá mu nalézt ten 

optimální 

 používat základní pojmy z oboru Dějepis 
 učitel zpřístupňuje žákovi vyhledávání odborných termínů v encyklopediích, slovnících 

a internetových vyhledávačích 

 chápat obecně používané termíny, znaky a symboly 
 učitel vede žáka k používání obecně platné terminologie a symbolů oboru 

 
Kompetence k řešení problémů 
Žák by měl: 

 nenechat se při řešení problému odradit nezdarem 
 učitel důsledně dbá na dokončení zadaných úkolů, kladně motivuje žáka k práci 
 v případě nezdaru pomáhá žákovi najít jiné řešení úkolu 

 
Kompetence komunikativní 
Žák by měl: 

 rozumět obsahu sdělení a přiměřeně na něj reagovat 
 učitel si kontrolními otázkami ověřuje, zda žák látce porozuměl, případné nejasnosti 

znovu vysvětlí nebo poradí žákovi, kde potřebné informace vyhledat 
 společným rozborem učí žáka reprodukovat text 

 využívat tištěné informace k rozvoji vlastních vědomostí, rozumět běžně užívaným textům, 
záznamům a obrazovým materiálům 
 učitel zadává samostatné práce, tím učí žáka orientovat se v populárně naučné 

literatuře z oboru historie, získané informace správně chápat, třídit, vlastními slovy 
prezentovat 

 vyjadřovat své názory a postoje a vhodnou formou je obhájit 
 učitel využívá techniku řízeného dialogu při formulacích a obhajobách vlastního názoru 
 formou skupinové práce vede žáka k respektování odlišných postojů a názorů 

 
 
Kompetence občanské 
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Žák by měl: 

 chápat nebezpečí rasismu a xenofobie 
 učitel vysvětluje na konkrétních případech pojmy  
 důsledným výkladem historických souvislostí a poukazováním na jedinečnost každého 

člověka vede žáka k rozpoznávání projevů rasismu a xenofobie, tyto projevy mezi žáky 
netoleruje 

 
Zařazená průřezová témata: 
Výchova demokratického občana  

 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování: fungování demokracie, 
demokratické změny ve společnosti po roce 1989
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Vzdělávací oblast 
ČLOVĚK A SPOLEČNOST 

Vyučovací předmět 
DĚJEPIS 

Ročník  
6. 

 
 

Člověk v dějinách 
Očekávané výstupy  
žák  
D-9-1-01  uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků  
D-9-1-02  uvede příklady zdrojů informací o minulosti; pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány  
D-9-1-03  orientuje se na časové ose a v historické mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém sledu  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
D-9-1-01p  chápe význam dějin jako možnost poučit se z minulosti  

 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata a 
mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 porozumět základním pojmům oboru 

 uvést instituce shromažďující prameny 
poznání 

 orientovat se na časové ose 

 znát pojmenování hlavních historických 
epoch 

 chápat studium dějin jako možnost 
poučení se z minulosti 

 

 
Úvod do předmětu 

 základní pojmy používané 
při výuce dějepisu (např. 
letopočet, století, tisíciletí) 

 instituce shromažďující 
prameny poznání pro 
historickou vědu 

 názvy historických epoch 

 časová osa 

 
Matematika - číselná osa 
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Počátky lidské společnosti 

Očekávané výstupy  
žák  
D-9-2-01  charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců, jejich materiální a duchovní kulturu  
D-9-2-02  objasní význam zemědělství, dobytkářství a zpracování kovů pro lidskou společnost  
D-9-2-03  uvede příklady archeologických kultur na našem území  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
D-9-2-01p  rozliší základní rozdíly ve způsobu života pravěkých a současných lidí  
D-9-2-01p  podle obrázků popíše pravěká zvířata, způsob jejich lovu, zbraně, předměty denní potřeby a kultovní předměty  
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata a 
mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 charakterizovat jednotlivá období 
pravěku   

 porovnat způsob života lidí v pravěku a 
dnes  

 
 

 
Pravěk 
− doba kamenná 
− doba bronzová 
− doba železná 

 

 
Výtvarná výchova – malba 
prstovými barvami 
 
 Pracovní výchova – práce 
s hlínou nebo jinou modelovací 
hmotou 
 
Pracovní výchova – pěstování 
obilí, pokus o výrobu vlastní 
mouky 
 

 
cyklus filmů Putování s pravěkými lidmi 
 
návštěva muzejních expozic (Národní 
muzeum, Muzeum hlavního města 
Prahy), účast na programech pro školy, 
pořádaných těmito muzei 
 

 

 

 
Nejstarší civilizace. Kořeny evropské kultury 

Očekávané výstupy  
žák  
D-9-3-01  rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských civilizací  
D-9-3-02  uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí světového kulturního dědictví  
D-9-3-03  demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a 

souvislost s judaismem  
D-9-3-04  porovná formy vlády a postavení společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí podstatu antické demokracie  
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Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
D-9-3-01p  uvědomuje si souvislosti mezi přírodními podmínkami a vývojem starověkých států  
D-9-3-03p, D-9-3-04p popíše život v době nejstarších civilizací  
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata a 
mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 seznámit se s historickým vývojem 
v jiných částech světa  

 pochopit nerovnoměrnost historického 
vývoje a dokázat jednoduše porovnat 
situaci na našem území a jinde 

 znát souvislosti mezi přírodními 
podmínkami a vývojem starověkých 
států 

 jednoduše charakterizovat život lidí v 
období nejstarších civilizací 

 

 
Starověk 
− starověký Egypt 
− starověké Řecko 
− starověký Řím 

 

 
Zeměpis – poloha starověkých 
států 
 
Matematika – římské číslice 
 
Výtvarná výchova – tvorba na 
motivy antického umění 
 
 

 
využití vhodných filmových ukázek, např. 
hrané dokumenty BBC 

 

 seznámit se s jednotlivými skupinami 
národů, které přešly přes naše území 
 

 
Stěhování národů 
 

 
Zeměpis – pohyb jednotlivých 
národů přes Evropu 
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Vzdělávací oblast 
ČLOVĚK A SPOLEČNOST 

Vyučovací předmět 
DĚJEPIS 

Ročník  
7. 

 
 

Křesťanství a středověká Evropa 
 
Očekávané výstupy  
žák  
D-9-4-01  popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu nových etnik, christianizace a vzniku států  
D-9-4-02  porovná základní rysy západoevropské, byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti  
D-9-4-03  objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů v evropských souvislostech  
D-9-4-04  vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého člověka, konflikty mezi světskou a církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným 

věroukám  
D-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké společnosti, uvede příklady románské a gotické kultury  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
D-9-4-03p uvede první státní útvary na našem území  
D-9-4-03p  uvede základní informace z období počátků českého státu  
D-9-4-04p  popíše úlohu a postavení církve ve středověké společnosti  
D-9-4-04p  charakterizuje příčiny, průběh a důsledky husitského hnutí  
D-9-4-05p  rozeznává období rozkvětu českého státu v době přemyslovské a lucemburské  
D-9-4-05p  uvede nejvýraznější osobnosti přemyslovského a lucemburského státu 

 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata a 
mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 vysvětlit původ oslavy státního svátku 
5. 7. 

 vysvětlit základní rozdíly mezi 
pohanským náboženstvím a 
křesťanstvím 

 mít představu o postavení církve ve 
středověku 
 

 
Vznik prvních státních 
útvarů na území Čech 
− Sámova říše 
− Velkomoravská říše 
− Konstantin a Metoděj 
− křesťanství 
 

 
Zeměpis – porovnání území 
našeho státu dříve a dnes 
 
Občanská výchova - světová 
náboženství 
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 pamatovat si nejvýznamnější knížata a 
krále z rodu Přemyslovců 

 vysvětlit původ oslavy státního svátku 
28. 9. 
 

Doba Přemyslovců 
− pověsti o zakladatelích rodu 
− kníže Bořivoj 
− kníže Václav 
− poslední Přemyslovci 

  
exkurze do středověkého městečka  

 

 poznat typické stavby tohoto období 

 uvést příklady románských památek na 
našem území 
 

 
Románská kultura 

 
Výtvarná výchova 

 
prohlídka některé z románských staveb 
(pražské rotundy, bazilika sv. Jiří na 
Pražském hradě) 

 

 vyjmenovat lucemburské panovníky na 
českém trůně 

 být si vědom významné úlohy Karla IV. 
v našich dějinách 

 dokázat porovnat způsob života ve 
středověku a dnes 
 

 
Doba Lucemburků 

 Jan Lucemburský 

 Karel IV. 

 Václav IV. 

 Zikmund 
 

  
návštěva Pražského hradu 

 

 dokázat objasnit příčiny husitské 
revoluce 

 mít představu o průběhu husitských 
válek 

 jmenovat nejvýznamnější osobnosti 
tohoto období 

 jednoduše charakterizovat období 
vlády Jiřího z Poděbrad 
 

 
Doba husitská 

 Jan Hus 

 husitské války 

 Jan Žižka 

 bitva u Lipan 

 Jiří z Poděbrad 

  

 

 poznat typické znaky tohoto období 

 uvést příklady nejvýznamnějších 
gotických památek na našem území 
 

 
Gotická kultura 

 
Výtvarná výchova 

 
návštěva chrámu sv. Víta, popř. jiné 
gotické památky 

 

 vyjmenovat panovníky z rodu 
Jagellonců 

 

 
Doba Jagellonců 

 Vladislav Jagellonský 

 Ludvík Jagellonský 
 

  
návštěva Pražského hradu – 
Vladislavský sál 
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Objevy a dobývání. Počátky nové doby 

 
Očekávané výstupy  
žák  
D-9-5-01  vysvětlí znovuobjevení antického ideálu člověka, nové myšlenky žádající reformu církve včetně reakce církve na tyto požadavky  
D-9-5-02  vymezí význam husitské tradice pro český politický a kulturní život  
D-9-5-03  popíše a demonstruje průběh zámořských objevů, jejich příčiny a důsledky  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
D-9-5-03p  popíše důsledky objevných cest a poznávání nových civilizací pro Evropu  
D-9-5-04p, D-9-5-05p uvede zásadní historické události v naší zemi v daném období  

 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata a 
mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 charakterizovat příčiny zámořských 
cest 

 vědět, kam vedly první objevné 
plavby 

 znát důsledky objevných cest 
 

 
Zámořské objevy 

 
 

 
Zeměpis - světadíly 
 

 

 

 poznat typické znaky tohoto období 

 znát důležité objevy a vynálezy tohoto 
období (knihtisk) 

 uvést příklady nejvýznamnějších 
památek na našem území 

 

 
Renesanční kultura, 
humanismus 
 

 
Výtvarná výchova 

 
práce s obrazovými materiály 
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Vzdělávací oblast 
ČLOVĚK A SPOLEČNOST 

Vyučovací předmět 
DĚJEPIS 

Ročník  
8. 

 

 
Objevy a dobývání. Počátky nové doby 

 
Očekávané výstupy  
žák  
D-9-5-04  objasní postavení českého státu v podmínkách Evropy rozdělené do řady mocenských a náboženských center a jeho postavení uvnitř 

habsburské monarchie  
D-9-5-05  objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté války a posoudí její důsledky  
D-9-5-06  na příkladech evropských dějin konkretizuje absolutismus, konstituční monarchie, parlamentarismus  
D-9-5-07  rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních stylů a uvede jejich představitele a příklady významných kulturních památek  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
D-9-5-04p, D-9-5-05p uvede zásadní historické události v naší zemi v daném období  
D-9-5-04p, D-9-5-05p pojmenuje nejvýraznější osobnosti českých dějin v novověku  
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata a 
mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 znát nejvýznamnější osobnosti 
habsburského rodu tohoto období 

 charakterizovat období vlády Rudolfa 
II. 

 
 
Doba předbělohorská 

 nástup Habsburků 

 Ferdinand I. 

 Rudolf II. 
 

  

 

 mít přehled o příčinách stavovského 
povstání, o jeho průběhu a důsledcích 

 

 
Stavovské povstání 

 události roku 1618 

 bitva na Bílé Hoře 

  
výlet na Bílou Horu 
 
Staroměstské náměstí – místo popravy 
českých pánů 

 

 znát důsledky bitvy na Bílé Hoře 

 vysvětlit pojem rekatolizace 

 znát osobnost J. A. Komenského 

 
Doba pobělohorská 

 třicetiletá válka 

 Jan Amos Komenský 
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 charakterizovat život v pobělohorské 
době 

 
 

 rekatolizace 
 

 

 stručně popsat situaci v Čechách 
v tomto období, dopad války na život 
obyvatel  

 vysvětlit jednoduše pojem nevolnictví  

 mít představu o nejznámějších 
poddanských povstáních u nás 

 

 
České země po třicetileté 
válce 

 
 

 
 

 

 poznat typické znaky tohoto období 

 uvést příklady nejvýznamnějších 
památek na našem území 

 popsat způsob života ve městě a na 
venkově v tomto období 

 

 
Barokní kultura 

 

 
Výtvarná výchova 
 
Hudební výchova – ukázky 
z tvorby barokních skladatelů 

 
návštěva některé barokní památky 

 

 charakterizovat období vlády Marie 
Terezie a Josefa II. 

 znát nejvýznamnější reformy tohoto 
období 

 

 
Osvícenství 

 Marie Terezie a její 
reformy 

 Josef II. a jeho reformy 

  

 

 
 

Modernizace společnosti 
Očekávané výstupy  
žák  
D-9-6-01  vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u nás, které charakterizují modernizaci společnosti  
D-9-6-02  objasní souvislost mezi událostmi francouzské revoluce a napoleonských válek na jedné straně a rozbitím starých společenských struktur v 

Evropě na straně druhé  
D-9-6-03  porovná jednotlivé fáze utváření novodobého českého národa v souvislosti s národními hnutími vybraných evropských národů  
D-9-6-04  charakterizuje emancipační úsilí významných sociálních skupin; uvede požadavky formulované ve vybraných evropských revolucích  
D-9-6-05  na vybraných příkladech demonstruje základní politické proudy  
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D-9-6-06  vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato 
nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi velmocemi a vymezí význam kolonií  

 
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
D-9-6-03p  uvede základní historické události v naší zemi v 19. století  
D-9-6-03p  vyjmenuje nejvýznamnější osobnosti českých dějin 19. století  
D-9-6-04p  rozlišuje rozdíly ve způsobu života společnosti jednotlivých historických etap  
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata a 
mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 srovnat změny ve výrobě a 
v zemědělství ve středověku a 
v novověku 

 přiblížit pracovní podmínky dělníků 
 

 
Průmyslová revoluce 
− 1. fáze: parní stroj, vynálezy 
 

 
Fyzika a základy chemie - 
parní stroj 

 
 
 
 
návštěva Národního technického muzea 

 

 vysvětlit význam pojmu národní 
obrození 

 seznámit se s nejvýznamnějšími 
osobnostmi tohoto období 

 charakterizovat hlavní cíle obrozenců 
a prostředky k jejich dosažení 

 mít základní přehled o kultuře a 
politice konce 19. stol. 

 

 
Národní obrození 
− hlavní cíle 
− hlavní představitelé 
 

  
 

 

 mít představu o požadavcích 
povstalců 

 uvědomit si změny, které revoluce 
přinesla 

 

 
Revoluční rok 1848 
 

  

  
Průmyslová revoluce 

 
Fyzika a základy chemie - 
elektřina, spalovací motory 
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 charakterizovat druhou etapu 
průmyslové revoluce v jejích 
základních rysech 

 popsat způsob života ve 2. polovině 
19. stol. 

 

− 2. fáze: využití elektrické 
energie, spalovacích 
motorů, nové poznatky v 
chemii 

 

 

 poznat typické znaky tohoto období 

 uvést příklady nejvýznamnějších 
památek na našem území  

 

 
 
Klasicismus a historismus  

 
 
Hudební výchova - ukázky, 
poslech  

 
práce s obrazovými publikacemi, 
procházka Prahou (Národní muzeum, 
Národní divadlo, Tylovo divadlo, 
letohrádek Kinských, kostel sv. Kříže, 
dům u Hybernů) 

 

 poznat typické znaky tohoto období 

 uvést příklady nejvýznamnějších 
památek na našem území 

 

 
Secese 

 
Výtvarná výchova 

 
pražské památky (Obecní dům, 
Průmyslový palác, Hlavní nádraží) 

 
 

 
Moderní doba 

 
Očekávané výstupy  
žák  
D-9-7-01  na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledky  
D-9-7-02  rozpozná klady a nedostatky demokratických systémů  
D-9-7-03  charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a politických souvislostech a důsledky jejich 

existence pro svět; rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a vypjatého nacionalismu  
D-9-7-04  na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv  
D-9-7-05  zhodnotí postavení Československa v evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, politické, hospodářské a kulturní prostředí  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
D-9-7-01p, D-9-7-03p, D-9-7-04p uvede příčiny a politické, sociální a kulturní důsledky 1. světové války  
D-9-7-01p, D-9-7-05p uvede základní informace o vzniku samostatné Československé republiky  
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Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata a 
mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 popsat příčiny 1. světové války 

 mít představu o průběhu války 

 znát důsledky 1. světové války 

 mít představu o důsledcích vzniku 
SSSR na vývoj situace na bojištích 1. 
světové války 

 

 
První světová válka 
− průběh  
− legie 
− poslední Habsburkové 
− zánik habsburské 

monarchie 
− vznik SSSR 

  

 

 znát osobnost T. G. Masaryka a jeho 
úlohu při vzniku československého 
státu 

 

 
Vznik Československé 
republiky 
− osobnost T. G. Masaryka 
− vyhlášení samostatnosti 
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Vzdělávací oblast 
ČLOVĚK A SPOLEČNOST 

Vyučovací předmět 
DĚJEPIS 

Ročník  
9. 

 
Moderní doba 

Očekávané výstupy  
žák  
D-9-7-01  na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledky  
D-9-7-02  rozpozná klady a nedostatky demokratických systémů  
D-9-7-03  charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a politických souvislostech a důsledky jejich 

existence pro svět; rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a vypjatého nacionalismu  
D-9-7-04  na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv  
D-9-7-05  zhodnotí postavení Československa v evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, politické, hospodářské a kulturní prostředí  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
D-9-7-01p, D-9-7-03p, D-9-7-04p uvede příčiny a politické, sociální a kulturní důsledky 1. světové války  
D-9-7-01p, D-9-7-05p uvede základní informace o vzniku samostatné Československé republiky  
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata a 
mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 charakterizovat období tzv.1.republiky 
z hlediska hospodářského, kulturního 
a politického 

 popsat důsledky Mnichovské zrady 

 znát osobnost E. Beneše 
 

 
Období 1. republiky 
− hospodářství a kultura 
− národnostní složení 
− hospodářská krize 
− nástup fašismu 
 

  

 

 mít představu o situaci na našem 
území před vznikem protektorátu 
Čechy a Morava 

 

 
Období 2. republiky 

  

 

 popsat situaci v protektorátu Čechy a 
Morava 

 
2. světová válka 
− protektorát Čechy a Morava 
− odboj 
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 jmenovat významné představitele 
československého protifašistického 
odboje  

 popsat události období heydrichiády, 
vyvraždění obcí Lidic a Ležáky 

 vědět, k čemu byly určeny 
koncentrační tábory 

 vysvětlit pojem holokaust 
 

− koncentrační tábory, 
holokaust 

 
 

 
 
návštěva Lidic, Terezína 
 
návštěva krypty kostela sv. Cyrila a 
Metoděje v Resslově ulici 
 
návštěva Židovského muzea v Praze 

 
 

Rozdělený a integrující se svět 
Očekávané výstupy  
žák  
D-9-8-01  vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa; uvede příklady střetávání obou bloků  
D-9-8-02  vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a politické důvody euroatlantické hospodářské a vojenské spolupráce  
D-9-8-03  posoudí postavení rozvojových zemí  
D-9-8-04  prokáže základní orientaci v problémech současného světa 
  
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
D-9-8-01p, D-9-8-02p popíše průběh a důsledky 2. světové války a politický a hospodářský vývoj v poválečné Evropě  
D-9-8-04p  chápe význam událostí v roce 1989 a vítězství demokracie v naší vlasti  

 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata a 
mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 popsat průběh a důsledky 2. světové 
války 

 

 
2. světová válka 
− průběh a významná bojiště 

2. světové války 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

 mít představu o poválečném 
uspořádání Evropy 

 znát události, které vedly k nástupu 
komunistického režimu u nás 

 
Poválečné období 
− odsun Němců 
− dvouletka 
− Únor 1948 

 
Občanská výchova - NATO, 
OSN 
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 vysvětlit pojem znárodnění 

 vědět o existenci a úkolech 
mezinárodních politických a 
vojenských organizací 

 

− vznik NATO, EHS, OSN, 
Varšavské smlouvy 

 

 

 jmenovat hlavní představitele 
komunistického režimu 

 vysvětlit pojem kolektivizace a její 
důsledky 

 vědět, jakými způsoby postupovali 
komunisté proti odpůrcům režimu 

 znát jména nejznámějších obětí 
politických procesů 50. let 

 

 
Padesátá léta 20. století 
− komunistický režim 
− kolektivizace 
− politické procesy 
− StB, KGB 
 

  

 

 charakterizovat společenské změny, 
ke kterým došlo v 60. letech 

 znát jména nejznámějších odpůrců 
okupace 

 
Šedesátá léta 20. století 
− vznik ČSSR 
− reformy, rehabilitace 
− sovětská okupace 
− odpor proti okupaci 
 

  

 

 vysvětlit pojem normalizace 

 vědět, co požadovala Charta 77 

 
Sedmdesátá léta 20. století 
− normalizace 
− Charta 77 
 

  

 

 chápat význam událostí roku 1989 

 znát hlavní představitele událostí roku 
1989 

 

 
Osmdesátá léta 20. století 
− Sametová revoluce 
 

 
PT: VDO - Principy 
demokracie jako formy vlády 
a způsobu rozhodování: 
fungování demokracie, 
demokratické změny ve 
společnosti po roce 1989 

 
ukázky dobových dokumentů: tisk, 
fotografie 

 

 vědět, ve kterých zemích došlo 
k revolučním změnám 

 vědět, co předcházelo těmto změnám 

 
Devadesátá léta 20. století 
− odchod sovětské armády 
− zánik Varšavské smlouvy 
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 vědět o vlivu Sovětského svazu na 
dění v Evropě 

 uvést příklady nových států 

 znát rozdíly ve vlastnictví výrobních 
prostředků před a po kupónové 
privatizaci 

 znát datum rozpadu Československa 

 vědět, co je to NATO 

 znát důsledky vstupu republiky do 
NATO  

 

− změny v politickém 
uspořádání evropských 
zemí 

− vznik nových států, rozpad 
Sovětského svazu 

− privatizace 
− rozpad ČSFR 
− vstup do NATO 
 

 

 být si vědom významu vstupu České 
republiky do EU 

 znát symboly EU 

 vysvětlit, co je to terorismus 

 uvést příklad teroristického útoku 
 

 
Současnost 
− vstup do EU 
− evropská integrace 
− práva občanů ČR v EU 
− mezinárodní terorismus 
− věda a technika 

 
Zeměpis – učivo o Evropě 
 
Občanská výchova - EU 
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6.6 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA 

 
6.6.1 Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu 
 
Obsahové, organizační a časové vymezení 
 
V průběhu výuky žáci postupně získávají ucelený přehled o okolním světě, počínaje podrobnými 
znalostmi o svém nejbližším okolí a konče základním chápáním globálních souvislostí a problémů. 
Vytvářejí si odpovídající představu o roli člověka v přírodních systémech, učí se vyhledávat, třídit a 
spojovat důležité geografické, přírodovědné, společenské a politické informace. Předmět též výrazně 
formuje vztah žáků k živým organismům i k přírodě jako takové, čímž nepřímo ovlivňuje jejich budoucí 
hodnotové orientace a vztah k ostatním lidem i k sobě samým. 
 
V rámci ŠVP má předmět celkovou hodinovou dotaci 8 vyučovacích hodin, po dvou hodinách v každém 
ročníku 2. stupně.  
 
Uplatňované metody a formy práce 
V tomto předmětu mají dominantní podíl názorné vyučování a aktivizující metody učení. Vše, s čím je 
žák seznamován, je dokládáno formou vizuálních prezentací obrazových, fotografických a filmových 
materiálů, přímou prací s přírodninami a živými organismy, případně s jejich modely či preparáty. 
Významnou roli hrají praktické činnosti a pozorování. Vybrané skutečnosti a doplňující informace žáci 
vyhledávají v atlasech, encyklopediích a populárně-naučné literatuře. Jedním z informačních zdrojů je i 
internet. Na základě vyhledávaných, předkládaných či pozorovaných informací, jevů a dějů si žáci 
vytvářejí vlastní nákresy, popisy a referáty. Skupinově pak zpracovávají samostatné tematické práce a 
projekty. Některé činnosti jsou realizovány formou práce v terénu, poznávacích výletů, průběžného 
pozorování, ve vyšších ročnících i laboratorních prací. V mezipředmětové kooperaci je významným 
zdrojem poznání péče o pěstované rostliny a chovaná zvířata.  
Žáci jsou motivováni pravidelnou přípravou na následné učivo, kdy jsou jim předem zadávány k vyřešení 
konkrétní otázky, odborné výrazy i ucelené problémy. 
 
Učitel využívá k naplňování jednotlivých klíčových kompetencí následující výchovné a vzdělávací 
strategie: 
 
Kompetence k učení 
Žák by měl: 

 využívat vhodné naučené metody, strategie učení a pomocné techniky 

 učitel upevňuje učební návyky zadáváním samostatných činností – např. vyhledávání 
informací, obrazových materiálů, tvorba projektů apod. 

 umožňuje žákovi ověřovat si získané znalosti a dovednosti v praktických  

 využívá v co největší míře názorné pomůcky 

 ponechává žákovi prostor pro výběr učebních materiálů a názorných pomůcek, 
manipulaci s nimi, jejich třídění a udržování  

 používat základní pojmy vzdělávací oblasti 

 učitel pomáhá rozšiřovat žákovu slovní zásobu, jeho znalost pojmů a odborných výrazů 
– vyhledáváním a objasňováním  

 
Kompetence k řešení problémů 
Žák by měl: 

 vnímat problémové situace, rozpoznávat problémy a hledat nejvhodnější způsob řešení 
− ve vhodných případech učitel zadává skupinové práce, podporuje kooperaci skupin 

 
Kompetence komunikativní 
Žák by měl: 

 využívat tištěné informace k rozvoji vlastních vědomostí, rozumět běžně užívaným textům, 
záznamům a obrazovým materiálům 

 učitel vede žáka k samostatnému získávání informací předkládáním naučných a 
informačních textů, procvičováním a ověřováním nabytých znalostí a dovedností v praxi  
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 prohlubuje žákovy vědomosti používáním filmových a obrazových materiálů  

 učí žáka získávat informace z více zdrojů, orientovat se v jednotlivých schématech 
 

 
Kompetence sociální a personální 
Žák by měl: 

 respektovat pravidla práce v týmu 
− učitel vede žáka ke schopnosti spolupráce, např. zadáváním skupinových prací  

 
Kompetence občanské 
Žák by měl: 

 chránit přírodu a životní prostředí 

 učitel prohlubuje vztah k přírodě a okolnímu prostředí ukázkami negativních důsledků 
lidské činnosti a praktickými činnostmi vedoucími ke zlepšování životního prostředí 

 poukazuje na význam a jedinečnost každého živočicha a rostliny 

 snaží se vytvářet u žáka pozitivní vztah k živé přírodě formou poznávacích a 
prožitkových činností - pozorováním živočichů, kontaktem se živými zvířaty, péčí o ně  

 
Kompetence pracovní 
Žák by měl: 

 dodržovat zásady bezpečnosti, ochrany zdraví a hygieny práce, ochrany životního prostředí 

 učitel vytváří žádoucí bezpečnostní a hygienické návyky opakovaným poučováním a 
soustavnou kontrolou při praktických činnostech, činnostech v terénu a při kontaktu se 
zvířaty 

 při veškerých činnostech vyžaduje důsledné dodržování pravidel šetrného chování 
k přírodě  

 
 
Zařazená průřezová témata 
Environmentální výchova  

 Vztah člověka k prostředí: ekologické problémy kolem nás, význam třídění odpadů, Projekt 
Naučná stezka 

 Ekosystémy: miniprojekty na téma stromy, les, hospodářsky významné dřeviny, ekosystémy a 
přírodní oblasti světa 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí: referáty na vybraná ekologická témata 
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Praktické poznávání přírody 

Očekávané výstupy  
žák  
P-9-8-01  aplikuje praktické metody poznávání přírody  
P-9-8-02  dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé přírody  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
P-9-8-01p  využívá metody poznávání přírody osvojované v přírodopisu  
P-9-8-02p  dodržuje základní pravidla bezpečného chování při poznávání přírody  
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl 

 vlastními slovy vysvětlit, co je 
příroda 

 rozlišovat přírodní jevy a děje 

 rozpoznávat a přiřazovat součásti 
živé a neživé přírody 

 na příkladech popsat některé 
závislosti živé přírody na neživé 

 popsat některé projevy života 

 sestavit jednoduchý potravní 
řetězec 

 vysvětlit význam vody a vzduchu 
pro rostliny a živočichy, znát další 
životní podmínky 

 jednoduše popsat koloběh vody 
v přírodě 

 znát významné přírodní lokality 
v okolí 

 popsat okolní krajinu a 
společenstva  

 
Příroda kolem nás 
- živá a neživá příroda, jejich 

propojenost   
- součásti živé přírody 
- podmínky života 
- projevy života 
- potravní vztahy 
- koloběh vody 
- krajina 
- rostliny a živočichové 
- ekologické problémy 
- ochrana přírody 

 
 

 
 
 
České jazyk – komunikativní a 
slohová výchova 
 
Pracovní výchova  
– pěstitelské práce 
 
PT: EV – Vztah člověka 
k prostředí: ekologické 
problémy kolem nás, význam 
třídění odpadů  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
skupinové poznávací činnosti - sběr, 
zkoumání a porovnávání přírodnin 
 
průběžné pozorování a zaznamenávání 
pohybů a růstu rostlin, jejich reakcí na 
změny 
 
pozorování živočichů, určování pomocí 
obrazů a atlasů 
 
sběr přírodnin 
 
seřazování obrázků rostlin a živočichů do 
potravních řetězců a pyramid 
 
pokusy s vodou – odpařování, 
kondenzace 
 
 
 
 

Vzdělávací oblast  
ČLOVĚK A PŘÍRODA 

Vyučovací předmět  
PŘÍRODOPIS 

Ročník  
6. 
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 poznávat některé zemědělské 
plodiny 

 určovat vybrané byliny a dřeviny 
na školních pozemcích 

 vysvětlit některé příčiny vysokého 
znečištění ovzduší 

 popsat způsoby likvidace 
komunálního odpadu, vysvětlit 
význam třídění odpadů 
 

 
 
 
 
 
Zeměpis – hlavní město Praha 

 
 

 
 

Biologie rostlin 
Očekávané výstupy  
žák  
P-9-3-01  odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým orgánům  
P-9-3-02  porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a vztahů v rostlině jako celku  
P-9-3-03  vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických procesů a jejich využití při pěstování rostlin  
P-9-3-04  rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů 
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
P-9-3-02p  porovná vnější a vnitřní stavbu rostlinného těla a zná funkce jednotlivých částí těla rostlin  
P-9-3-03p  uvede význam vybraných hospodářsky důležitých rostlin a způsob jejich pěstování 
P-9-3-04p  rozliší základní systematické skupiny rostlin a zná jejich zástupce 

 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl 

 pojmenovat hlavní části 
rostlinného těla 

 popsat některé projevy života 
rostlin 

 rozlišovat byliny a dřeviny 

 určovat vybrané rostliny v okolí 
školy 

 
Rostliny 
- hlavní části 
- projevy života 
- životní podmínky 
- rostliny kolem nás 

 
Pracovní výchova 
– pěstitelské práce 

 
pozorování a určování částí na živých 
rostlinách, porovnávání s obrazovými 
materiály 
 
seznamování žáků s atlasy, 
encyklopediemi a se způsoby vyhledávání 
a určování 
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 poznávat vybrané druhy ovoce a 
zeleniny 

 znát některé druhy zemědělských 
plodin a jejich význam 

 popsat základní životní podmínky 
rostlin 

sběr rostlin či jejich částí 
 
herbář – dvouleté období tvorby 

 
 

Obecná biologie a genetika 
Očekávané výstupy  
žák  
P-9-1-01  rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů  
P-9-1-03  rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i živočichů  
P-9-1-04  třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších taxonomických jednotek 
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
P-9-1-01p  orientuje se v přehledu vývoje organismů a rozliší základní projevy a podmínky života  
P-9-1-03p  zná základní funkce hlavních orgánů a orgánových soustav rostlin i živočichů  
P-9-1-04p  rozpozná rozdíl mezi jednobuněčnými a mnohobuněčnými organismy 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody, formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl 

 znát základní informace o buňce 

 rozpoznat základní rozdíly mezi 
jednobuněčnými a 
mnohobuněčnými organismy 

 zařazovat vybrané druhy 
organismů do potravních řetězců  

 popsat stavbu těla, způsob života a 
rozmnožování jednotlivých skupin 
a vybraných druhů 

 vysvětlit základní funkce vybraných 
orgánových soustav živočichů 

 
Organismy 
- buňka rostlinná, živočišná 
- jednobuněční: rostliny, 

živočichové, houby 
- mnohobuněční: rostliny, 

živočichové, houby 
- potravní řetězce živočichů 
- stavba rostlinného těla 

(jednobuněčné, 
mnohobuněčné), orgány rostlin 

- stavba živočišného těla 
(jednobuněčné, 
mnohobuněčné), orgány a 
orgánové soustavy živočichů 

 
Pracovní výchova  
– chovatelské práce 
  

 
 
pozorování živočichů, porovnávání 
s obrazovými materiály 
 
popis a určování částí těla na obrazech, 
modelech a vycpaninách 
 
práce ve skupinách - poznávací a 
určovací soutěže  
 
pozorování hmyzích sbírek a preparátů 
 
laboratorní práce - zkoumání rostlinných 
těl a jejich částí pod lupou a mikroskopem 
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(dýchací, oběhová, trávicí, 
vylučovací) 

 ukázat a pojmenovat důležité 
orgány – srdce, plíce (žábry), 
mozek, žaludek, střeva, ledviny; 
kořen, stonek, list, květ, plod 

 

  
laboratorní práce - zkoumání těl hmyzu a 
jejich částí pod lupou a mikroskopem 
 
laboratorní práce – pozorování drobných 
živočichů v terénu a pod mikroskopem 

 
 

Biologie živočichů 
Očekávané výstupy  
žák  
P-9-4-01  porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů  
P-9-4-02  rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin  
P-9-4-04  zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka; uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se živočichy 
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
P-9-4-01p  porovná vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů  
P-9-4-02p  rozliší jednotlivé skupiny živočichů a zná jejich hlavní zástupce  
P-9-4-04p  ví o významu živočichů v přírodě i pro člověka a uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se živočichy  

- využívá zkušenosti s chovem vybraných domácích živočichů k zajišťování jejich životních potřeb 

 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody, formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl 

 popsat tělo bezobratlých živočichů, 
najít rozdíly mezi obratlovci a 
bezobratlými 

 srovnat počet druhů a četnost 
obou skupin 

 popsat stavbu těla, způsob života a 
rozmnožování jednotlivých skupin 
a vybraných druhů 

 
Bezobratlí živočichové 
Základní informace 

- základní znaky 
- četnost, druhová 

rozmanitost 
- stavba těla 
- rozmnožování 

 
Jednobuněční živočichové 
 

 
 
PT EV – Vztah člověka 
k prostředí: projekt Naučná 
stezka 
 
Pracovní výchova – pěstitelské 
práce (škůdci našich zahrad)  
 
 
 

 
 
pozorování živočichů, porovnávání 
s obrazovými materiály 
 
seznamování žáků se způsoby 
vyhledávání v atlasech a školních 
encyklopedií a jejich praktické 
procvičování 
 
péče o živočichy chované v teráriích 
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 poznávat a zařazovat nejznámější 
druhy  

 vysvětlit význam bezobratlých 
živočichů v přírodě 

 znát druhy ohrožující lidské zdraví 
a obranu proti nim 

 uvést příklady bezobratlých 
živočichů sloužících člověku jako 
potrava či jinak využívaných 

 
 

 
 
 

 pojmenovat hlavní části těla a 
kostry vybraných zástupců 
jednotlivých skupin obratlovců 

 vysvětlit pojem „oplodnění“, znát 
základní princip rozmnožování 
živočichů 

 popsat nejvýznamnější tělesné 
rozdíly mezi jednotlivými skupinami 
obratlovců a odlišnosti ve způsobu 
života 

 poznat a správně zařadit vybrané 
druhy obratlovců 

 znát nejčastěji chovaná užitková 
zvířata a zvířata v domácnostech 

 popsat základní péči o domácí 
zvířata 
 

Kroužkovci 
 

Měkkýši 
 
Roztoči 

 
Pavouci 

 
Korýši 

 
Hmyz 
 
Význam bezobratlých živočichů pro 
člověka a přírodu 
 
Základní třídění živočichů 
 
Obratlovci 
- stavba těla  
- třídění obratlovců 
- ryby 
- obojživelníci 
- plazi 
- ptáci 
- savci 
péče o domácí zvířata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pracovní výchova  
– chovatelské práce 

 
pozorování hmyzích sbírek a preparátů 
 
laboratorní práce - zkoumání těl hmyzu a 
jejich částí pod lupou a mikroskopem 
 
laboratorní práce – pozorování drobných 
živočichů v terénu a pod mikroskopem 
 
 
 
 
 
 
pozorování a popis chovaných ryb, plazů 
a ptáků 
 
seznamování žáků s atlasy, 
encyklopediemi a se způsoby vyhledávání 
a určování 
 
práce s kostrami živočichů 
 
popis a určování částí těla na obrazech, 
modelech a vycpaninách 
 
přiřazování obrazů nejznámějších druhů 
 
práce ve skupinách - poznávací a 
určovací soutěže  
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Vzdělávací oblast  
ČLOVĚK A PŘÍRODA 

Vyučovací předmět  
PŘÍRODOPIS 

Ročník  
7. 

 
Biologie živočichů  

Očekávané výstupy  
žák  
P-9-4-01  porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů  
P-9-4-02  rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin  
P-9-4-03  odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení  

danému prostředí  
P-9-4-04  zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka; uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se živočichy 
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
P-9-4-01p  porovná vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů  
P-9-4-02p  rozliší jednotlivé skupiny živočichů a zná jejich hlavní zástupce  
P-9-4-03  odvodí na základě vlastního pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, objasní jejich způsob života a přizpůsobení 

danému prostředí  
P-9-4-04p  ví o významu živočichů v přírodě i pro člověka a uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se živočichy  

využívá zkušenosti s chovem vybraných domácích živočichů k zajišťování jejich životních potřeb 
 

 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody, formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl 

 vědět, od čeho je název skupiny 
obratlovci odvozen 

 znát rozdíly mezi obratlovci a 
bezobratlými 

 pojmenovat hlavní části těla a 
kostry obratlovců 

 popsat rozdíly v dýchání plícemi a 
žábrami 

 vysvětlit rozdíl mezi stálou a 
proměnlivou tělesnou teplotou 

 znát princip rozmnožování, funkce 
pohlavních žláz a pohlavních 

 
Stavba těla, základní funkce 

 základní tělesné znaky 

 rozmnožování 

 dýchání 

 tělesná teplota 

 hlavní orgánové soustavy 
(dýchací, oběhová, trávicí, 
vylučovací, nervová) a jejich 
základní funkce 

 čidla 

 třídění obratlovců  

 
 
Informatika  - vyhledávání 
informací na internetu 
 
Pracovní výchova – chov 
užitkových, akvarijních a 
terarijních živočichů 

 
 
práce s obrazovými a fotografickými 
materiály 
 
srovnávání tělesných znaků 
 
vyhledávání charakteristik v dětských 
encyklopediích 
 
výukové filmy  
 
přiřazování vybraných druhů do skupin 
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buněk, být schopen vysvětlit pojem 
„oplodnění“ 

 vysvětlit rozdíl mezi vnitřním a 
mimotělním oplodněním 

 znát základní funkce jednotlivých 
orgánových soustav, určit 
nejdůležitější orgány a jejich 
význam 

 zařazovat vybrané obratlovce do 
příslušných tříd 

pozorování a popis živých zvířat 

 

 popsat tělo ryby a pojmenovat jeho 
hlavní části 

 vysvětlit, jak jsou ryby 
přizpůsobeny životu ve vodě 

 pojmenovat některé vnitřní orgány 

 popsat způsob rozmnožování 

 poznat vybrané druhy ryb a 
stručně popsat jejich způsob života 

 podle vnějších znaků vyhledávat 
ryby ČR v atlasech a 
encyklopediích 

 poznat vybrané mořské ryby 

 popsat typické tělesné znaky 
obojživelníků 

 popsat způsob života a 
rozmnožování 

 vysvětlit nezbytnost vody pro vývin 

 vysvětlit pojem „kožní dýchání“ 

 poznat a pojmenovat vývojová 
stádia  

 určit místo v potravním řetězci  

 poznat, př. určit vybrané druhy 
obojživelníků ČR 
 

 popsat typické tělesné znaky plazů 
– stavbu a povrch těla, čidla 

 
Základní skupiny obratlovců 
 
Ryby 
- charakteristické tělesné znaky 
- způsob života 
- rozmnožování 
- ryby ČR 
- mořské ryby 
 
 
 
 
 
 
 
Obojživelníci 
- základní tělesné znaky 
- rozmnožování 
- způsob života 
- třídění obojživelníků 

(bezocasí, ocasatí) 
- obojživelníci ČR 

 
 
 
 
Plazi 

 základní tělesné znaky 

 
 
 
 
Informatika  - vyhledávání 
informací na internetu 
 
 
 
Pracovní výchova – údržba 
akvária a zahradního jezírka, 
péče o chované ryby 
 
 
 
Výtvarná výchova – výtvarné 
části mikroprojektů 
 
 
 
 
Český jazyk – popis, 
vypravování 
 
 
 
 
 
 

 
 
pozorování a popis chovaných živočichů 
 
tvorba mikroprojektů o jednotlivých 
skupinách obratlovců  
 
vyhledávání a určování druhů v atlasech a 
dětských encyklopediích 
 
skupinové i individuální vyhledávání 
informací a obrazových materiálů o 
určených skupinách či druzích, jejich 
prezentace 
 
práce s kostrami živočichů 
 
popis a určování částí těla na obrazech, 
modelech a vycpaninách 
 
přiřazování obrazů nejznámějších druhů 
 
ukázky a vyhledávání -  přírodopisné 
programy na CD-ROM 
 
poznávací a určovací soutěže  
 
promítání výukových filmů 
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 vysvětlit pojem „proměnlivá 
(nestálá) tělesná teplota“ plazů 

 znát rozdíly v rozmnožování 
obojživelníků a plazů 

 zařazovat vybrané druhy do 
příslušných skupin, určit jejich 
základní tělesné odlišnosti 

 poznat či určit hady ČR, popsat 
jejich způsob života a přijímání 
potravy, rozeznat zmiji od 
ostatních hadů 

 poznat či určit vybrané ještěrky 
ČR, popsat jejich způsob života 

 popsat rozdíly mezi ještěrkami a 
hady 

 poznat vybrané cizokrajné plazy, 
popsat způsob jejich života 

 určit místo plazů v potravním 
řetězci 
 

 popsat ptačí tělo a pojmenovat 
jeho hlavní části 

 ukázat a pojmenovat části kostry, 
vysvětlit, proč jsou kosti duté a 
lehké 

 pojmenovat některé vnitřní orgány 
a orgánové soustavy, vysvětlit 
jejich funkce 

 popsat způsob rozmnožování, znát 
stavbu ptačího vejce 

 vysvětlit rozdíly mezi ptáky 
krmivými a nekrmivými, uvést 
příklady 

 porovnat tělesné znaky ptáků 
vybraných řádů a nalézt hlavní 
rozdíly 

 pojmenovat nebo určit vybrané 
druhy ptáků 

 rozmnožování 

 způsob života 

 třídění plazů, základní znaky 
jednotlivých skupin (hadi, 
ještěři, želvy, krokodýli)  

 nejznámější druhy jednotlivých 
skupin 

 hadi  

 ještěři  

 želvy 

 krokodýli 
 

 
 
 
 
 
 
Ptáci 

 základní tělesné znaky 

 rozmnožování 

 způsob života 

 třídění ptáků, nejvýznamnější 
skupiny v ČR (hrabaví, 
vrubozobí, měkkozobí, dravci, 
sovy, brodiví, šplhavci, 
kukačky, pěvci) 

 nejznámější druhy ptáků ČR 

 cizokrajní ptáci – tučňáci, 
běžci, papoušci 

 
 
  
 
 
 
 
 
Pracovní výchova – pravidelná 
péče o chované plazy, budování 
a údržba terárií projektu „Tropy“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pracovní výchova – péče o 
ptáky v zimních měsících 

Laboratorní práce – pozorování vnější 
stavby těla a vnitřních orgánů ryby 
 
 
Laboratorní práce – pozorování vnějších a 
vnitřních částí slepičího vejce 
 
 
Tematický výlet – ZOO, výlov rybníků 
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Biologie rostlin 
Očekávané výstupy  
žák  
P-9-3-01  odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým orgánům  
P-9-3-02  porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a vztahů v rostlině jako celku  
P-9-3-03  vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických procesů a jejich využití při pěstování rostlin  
P-9-3-04  rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů  
P-9-3-05  odvodí na základě pozorování přírody závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí 
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
P-9-3-02p  porovná vnější a vnitřní stavbu rostlinného těla a zná funkce jednotlivých částí těla rostlin  
P-9-3-03p  rozlišuje základní rostlinné fyziologické procesy a jejich využití  
P-9-3-03p  uvede význam hospodářsky důležitých rostlin a způsob jejich pěstování  
P-9-3-04p  rozliší základní systematické skupiny rostlin a zná jejich zástupce  
P-9-3-05p  popíše přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí 

 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody, formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl 

 vysvětlit, co všechno potřebuje 
rostlina k životu 

 popsat některé projevy života a 
porovnat je s projevy u živočichů  

 rozlišovat byliny a dřeviny 

 rozeznat mechy a kapradiny  

 na obrazech i živých rostlinách 
ukázat a pojmenovat hlavní části 
rostlinného těla 

 vysvětlit funkce kořenů, ukázat a 
pojmenovat části kořene 

 vysvětlit význam stonků, popsat 
jejich stavbu, najít rozdíly mezi 
stonky bylin a dřevin 

 
Botanika 
- životní podmínky rostlin 
- projevy života rostlin 
- třídění rostlin 
 
Výtrusné rostliny (orientačně) 

 mechy 

 kapradiny 
 
Semenné rostliny 
- hlavní části těla 
- kořen 
- stonek 
- listy 
- květy 

 
 
Pracovní výchova – pěstitelské 
práce 
 
Pracovní výchova – práce se 
dřevem, druhy dřeva 
 
Český jazyk – popis 
 
 
PT: EV – Vztah člověka 
k prostředí: projekt Naučná 
stezka 
 

 
 
pozorování a určování částí na živých 
rostlinách, porovnávání s obrazovými 
materiály 
 
sběr, určování a porovnávání přírodnin 
 
 
překreslování a popis rostlin, jejich částí, 
druhů listů a stonků 
 
určování vybraných rostlin v okolí školy – 
soutěž skupin 
 
práce ve skupinách – tvorba herbářů 
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 rozpoznat lodyhu, stvol a stéblo 

 nakreslit a v přírodě rozlišovat 
strom a keř 

 pojmenovat části listu, rozlišovat 
listy jednoduché a složené, popsat 
funkce listů 

 pojmenovat hlavní části květu a 
vysvětlit jejich funkce 

 popsat způsoby opylení 

 rozlišovat suché a dužnaté plody, 
uvést příklady 

 poznat peckovice, malvice a 
bobule, zařazovat druhy plodů 

 připravit prostředí pro klíčení 
semen a pěstování vybraných 
rostlin, průběžně o ně pečovat 

 určovat vybrané byliny a dřeviny 
 

- plody 
 
 
 
Rozmnožování rostlin 
- opylení, oplodnění 
- semena 
- podmínky pro klíčení a růst 
- jiné druhy rozmnožování 
 
 
Určování rostlin 

 
Laboratorní práce – pozorování vnitřních 
částí různých plodů 
 
Laboratorní práce – pozorování žilnatiny a 
buněčné struktury listů pod mikroskopem  
 
Laboratorní práce – rozebírání květů, 
pozorování jejich částí pod mikroskopem 
 
vypěstování vlastní rostliny – celoroční 
péče a pozorování 

 

 
Biologie hub 

 
Očekávané výstupy  
žák  
P-9-2-01  rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s plodnicemi a porovná je podle charakteristických znaků  
P-9-2-02  vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich význam v ekosystémech a místo v potravních řetězcích  
P-9-2-03  objasní funkci dvou organismů ve stélce lišejníků 
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
P-9-2-01p  rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby podle charakteristických znaků  
P-9-2-03p  pozná lišejníky   

 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody, formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 
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Žák by měl 

 uvést, ze kterých částí se skládá 
tělo hub  

 popsat rozmnožování hub 

 pojmenovat části plodnic 

 určit vybrané druhy jedlých hub 

 určit vybrané druhy jedovatých 
hub, rozpoznat houby smrtelně 
jedovaté 

 znát zásady bezpečného sběru 
hub 

 popsat základní první pomoc při 
otravě houbami 

 vysvětlit význam hniložijných hub 
v přírodě 

 popsat způsob života cizopasných 
hub, znát jejich vliv na lidské zdraví 

 rozpoznat lišejníky, popsat místa 
výskytu 

 uvést příklady dalšího využívání 
hub 
 

 
Houby 
 
- stavba těla 
- rozmnožování 
- jedlé a jedovaté houby 
- plísně 
- lišejníky 
- význam hub v přírodě 
- cizopasné houby 
- kvasinky, ušlechtilé plísně 

 
Výchova ke zdraví – první 
pomoc při otravách 
 
Pracovní výchova – ochrana 
dřevěných venkovních prvků 
před houbami a plísněmi 
 
Pracovní výchova – houby 
v kuchyni 

 
 
pozorování hub a lišejníků v přírodě 
 
skupinová práce – určování druhů hub 
(modely, fotografie, obrázky) s pomocí 
atlasu 
 
porovnávání smrtelně jedovatých hub se 
zaměnitelnými druhy  
 
praktické činnosti - pěstování a 
pozorování plísní 
vyhledávání na internetu 
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Vzdělávací oblast  
ČLOVĚK A PŘÍRODA 

Vyučovací předmět  
PŘÍRODOPIS 

Ročník  
8. 

 

 
Biologie živočichů 

Očekávané výstupy  
žák  
P-9-4-01  porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů  
P-9-4-02  rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin  
P-9-4-03  odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení 

danému prostředí  
P-9-4-04  zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka; uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se živočichy 
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
P-9-4-01p  porovná vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů  
P-9-4-02p  rozliší jednotlivé skupiny živočichů a zná jejich hlavní zástupce  
P-9-4-03  odvodí na základě vlastního pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, objasní jejich způsob života a přizpůsobení 

danému prostředí  
P-9-4-04p  ví o významu živočichů v přírodě i pro člověka a uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se živočichy  

- využívá zkušenosti s chovem vybraných domácích živočichů k zajišťování jejich životních potřeb 

 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody, formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 určit základní rozdíly mezi savci a 
ostatními obratlovci 

 pojmenovat části těla a kostry 

 vysvětlit základní funkce 
jednotlivých orgánových soustav a 
důležitých orgánů 

 popsat způsob rozmnožování a 
péči o potomstvo 

 stručně charakterizovat jednotlivé 
skupiny savců  

 
Základní znaky, způsob života 
 

 základní tělesné znaky 

 stavba a funkce orgánových 
soustav 

 rozmnožování  

 způsob života 

 význam pro přírodu i pro 
člověka 

 chov domácích zvířat 
 
Skupiny savců 

 
Pracovní výchova 
- péče o savce chované ve škole 
 
Informatika – vyhledávání na 
internetu, tvorba pracovních listů 
a referátů 
 
Český jazyk – čtení 
s porozuměním, práce s textem 
 
 
 

 
 
výklad pojmů, práce s nástěnnými obrazy, 
modely, vycpaninami 
 
výukové filmy 
 
návštěva přírodovědných expozic 
Národního muzea 
 
vyhledávání informací a obrazových 
materiálů na internetu 
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 podle tělesných znaků zařazovat 
savce do příslušných skupin 

 poznávat a správně zařazovat 
vybrané druhy savců 

 přiřazovat vybrané druhy a 
příslušné prostředí jejich života 

 zařazovat vybrané zástupce do 
potravních řetězců 

 poznávat hospodářsky významná 
zvířata, popsat způsob chovu a 
význam pro člověka 

 mít kladný vztah ke zvířatům, 
odmítat jejich týrání či zbytečné 
zabíjení 

 poskytnout základní péči 
chovaným zvířatům 

 určovat a zařazovat do příslušných 
skupin vybrané savce jiných 
světadílů 

 znát některé ohrožené druhy, 
popsat způsoby jejich ochrany 
 

- šelmy 
- hmyzožravci 
- letouni 
- hlodavci 
- zajíci 
- sudokopytníci 
- lichokopytníci 
- chobotnatci 
- kytovci 
- vačnatci 
- nehetnatci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

skupinové práce – určování druhů 
s pomocí atlasů zvířat 
 
práce se živými zvířaty – pozorování, 
určování částí těla 
 
 

 
 

Biologie člověka 
Očekávané výstupy  
žák  
P-9-5-01  určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy  
P-9-5-04  rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby, objasní význam zdravého způsobu života  
P-9-5-05  aplikuje první pomoc při poranění a jiném poškození těla 
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
P-9-5-01p  popíše stavbu orgánů a orgánových soustav lidského těla a jejich funkce  
P-9-5-04p  rozliší příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby  
P-9-5-05p  zná zásady poskytování první pomoci při poranění 
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Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody, formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 vyjmenovat některé základní lidské 
tělesné znaky 

 mít základní představu o stavbě a 
funkci buňky 

 vyjmenovat hlavní životní funkce 

 chápat pojmy tkáň, orgán, 
orgánová soustava, uvést příklady 

 znát význam kostry člověka 

 určit hlavní části kostry 

 být schopen vysvětlit funkci kostní 
dřeně 

 podle tvaru určit na modelech 
druhy kostí 

 na vlastním těle rozpoznávat druhy 
spojení kostí 

 na modelech a obrazech 
pojmenovat jednotlivé kosti 

 znát základní princip pohybů částí 
lidského těla 

 znát význam kyslíku pro 
organismus a chápat základní 
princip výměny plynů 

 na modelu čí obrazu určit hlavní 
části soustavy 

 znát princip nádechu a výdechu 

 umět pojmenovat jednotlivé krevní 
buňky a znát jejich funkci 

 znát rozdíly mezi žílami, tepnami a 
vlásečnicemi 

 vlastními slovy popsat činnost 
srdce, pojmenovat jeho základní 
části 

 
Základní pojmy 
- společné a rozdílné znaky 
      člověka a ostatních savců 

- struktura lidského organismu 

druhy orgánových soustav a 
jejich hlavní funkce 

 
Soustava opěrná a pohybová 
- význam kostry, hlavní části 
- stavba kosti, druhy kostí, 

spojení kostí, krvetvorba 
- kostra hlavy 
- páteř a kostra hrudníku 
- kostra horních a dolních 

končetin 
- první pomoc při poranění kostí 
- význam a činnost svalů 
- druhy svalů 

                 
 Soustava dýchací 
- význam dýchání, hlavní části 

soustavy 
- dýchací svaly, bránice 
- onemocnění dýchacích cest 
- první pomoc při zástavě dechu 

 
                                   Soustava oběhová 

 složení krve a její význam 

 hlavní části oběhové soustavy 

 činnost a stavba srdce 

 malý a velký krevní oběh 

 první pomoc při krvácení a 
zástavě srdce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výchova ke zdraví – poranění 
kostí a kloubů, první pomoc při 
úrazech 
 
 
 
 
 
Fyzika a základy chemie – 
oxidy 
 
Tělesná výchova – správné 
dýchání 

 
Výchova ke zdraví – nemoci 
dýchacích cest, vliv kouření 
 
 
 
 
Výchova ke zdraví – cévní a 
srdeční choroby, vliv 

 
 
vyhledávání a srovnávání obrazových 
materiálů 
 
překreslování a popis obrazu buňky 
 
vyhledávání obrazů a schémat na 
internetu, tvorba referátů 
 
aktivní práce s programem na PC 
 
rozebírání modelů na části a prvky 
 
práce s celkovým modelem lidské kostry  
 
určování samostatných kostí 
 
vyhledávání v anatomických atlasech a 
encyklopediích 
 
práce s kostními preparáty 
 
skupinové práce  
 
 
pozorování a zkoumání vlastního těla 
 
práce s obrazy a encyklopediemi – 
poznávání krevních buněk podle tvaru 
 
doplňování schématu oběhové soustavy 
 
rozebírání a skládání modelů hrudních a 
břišních orgánů – popis, určování ve 
skupinách 
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 na schématu rozlišit malý a velký 
krevní oběh 

 jmenovat základní živiny a některé 
další látky nezbytné pro tělo 

 na modelu popsat složení zubu, 
pojmenovat druhy zubů a znát 
jejich počet 

 na obrazech a modelech správně 
pojmenovat jednotlivé orgány a 
znát jejich hlavní funkce 

 vědět, které látky tělo vylučuje 

 na obrazech a modelech správně 
pojmenovat jednotlivé části 
soustavy 

 umět popsat stavbu a význam 
ledvin 

 rozumět výrazům „dialýza“ a 
„transplantace“ 

 umět vysvětlit základní funkce 
kůže 

 popsat odumírání a obměnu 
kožních buněk 

 na modelu řezu kůží správně 
pojmenovat kožní vrstvy a útvary 

 
  
 
 
Soustava trávicí 
- potrava, živiny, trávení 
- chrup, stavba zubu, péče o 

chrup 
- orgány trávicí soustavy a jejich 

funkce 
 
 
 Soustava vylučovací 
- význam vylučovaní 
- části vylučovací soustavy 
- stavba a význam ledvin 
- nemoci, dialýza, transplantace 
 
 
 
Soustava kožní 
- význam a stavba kůže 
- péče o kůži, kožní onemocnění 
- první pomoc při poranění kůže 
 

životosprávy na oběhový 
systém, první pomoc při zástavě 
srdce 
 
 
 
 
 
Výchova ke zdraví – zásady 
správné výživy 
 
 
 
 
Informatika – vyhledávání na 
internetu, tvorba pracovních listů 
a referátů 
 
 
 
 
 

 
práce s modely zubů a celého chrupu 
 
 
 
 
práce se zrcadlem – pozorování a 
určování zubů vlastního chrupu 
 
 
skládání a popisování modelu soustavy  
práce s modelem ledviny 
 
aktivní práce s výukovými programy na 
PC 
vyhledávání ve slovníku cizích slov 
 
práce s modelem řezu kůží 
 
Laboratorní práce – práce s lupou a 
mikroskopem, zkoumání a popis povrchu 
kůže mikroskopické pozorování kožních 
útvarů 

 
 
 

Obecná biologie a genetika 
Očekávané výstupy  
žák  
P-9-1-07  uvede na příkladech z běžného života význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka 
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
P-9-1-07p  uvede na příkladech vliv virů a bakterií v přírodě a na člověka 
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Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody, formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 rozumět výrazu „ imunita“, 
vlastními slovy vysvětlit, co je to 
očkování 

 jmenovat základní živiny a některé 
další látky nezbytné pro tělo 

 rozlišit základní virová a bakteriální 
onemocnění 

 
Zdraví a nemoc 
- nemoci virového, bakteriálního 

původu  
- prevence nemocí, očkování, 

imunita 
                
 
                              

 
Výchova ke zdraví – nemoci 
dýchacích cest, vliv kouření, vliv 
životosprávy na oběhový 
systém, zásady správné výživy 
 
 
 
 

 
aktivní práce s programem na PC 
 
pozorování a zkoumání vlastního těla 
 
určování převládajících složek v různých 
druzích potravin 
 
vyhledávání ve slovníku cizích slov 

 
 
 
 

Biologie rostlin  
Očekávané výstupy  
žák  
P-9-3-02  porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a vztahů v rostlině jako celku  
P-9-3-03  vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických procesů a jejich využití při pěstování rostlin  
P-9-3-04  rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů  
P-9-3-05  odvodí na základě pozorování přírody závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí 
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
P-9-3-02p  porovná vnější a vnitřní stavbu rostlinného těla a zná funkce jednotlivých částí těla rostlin  
P-9-3-03p  rozlišuje základní rostlinné fyziologické procesy a jejich využití  
P-9-3-03p  uvede význam hospodářsky důležitých rostlin a způsob jejich pěstování  
P-9-3-04p  rozliší základní systematické skupiny rostlin a zná jejich zástupce  
P-9-3-05p  popíše přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody, formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 vyjmenovat hlavní rozdíly mezi 
dřevinami a bylinami 

 pojmenovat hlavní části těla dřevin 

 
Biologie rostlin - dřeviny 
Základní znaky 
- části těla 
- stavba stonku 

 
 
 
 
 

 
 
práce v terénu – sběr přírodních vzorků 
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 rozeznat podle tvaru strom a keř 

 vysvětlit přizpůsobení dřevin 
životním podmínkám 

 znát druhy lesů 

 na vzorku kmenu ukázat dřevo, 
lýko, kůru, určit stáří podle 
letokruhů 

 podle jehlic a šišek určit smrk, 
borovici, jedli, modřín a další 
vybrané jehličnaté stromy 

 podle listů, př. plodů a kůry určit 
dub, buk, lípu, javor, břízu a další 
vybrané druhy 

 na vzorcích rozlišit dřevo listnatých 
a jehličnatých stromů 

 uvést příklady použití vybraných 
druhů dřeva člověkem  

 vysvětlit význam lesů pro člověka a 
přírodu 

 popsat některé důsledky 
odlesňování 

 poznat plody běžně pěstovaných 
ovocných stromů a keřů 
 

- základní členění 
Jehličnany 
- základní znaky 
- rozmnožování 
- nejznámější druhy 
- význam pro člověka 
Listnaté dřeviny 
- základní znaky 
- rozmnožování 
- nejznámější druhy volně 

rostoucích stromů 
- význam pro člověka 
- ovocné stromy a keře, péče o 

ně 
Lesy 
- význam lesů pro člověka 
- vliv lesů na regionální i globální 

klima 
- ovocné stromy a keře 
 

 
Pracovní výchova – práce se 
dřevem 
 
 
Výtvarná výchova - listy 
 
 
Pracovní výchova – péče o 
ovocné stromy 
 
 
 
 
 
 
PT: EV – Ekosystémy: 
miniprojekty na téma stromy, 
les, hospodářsky významné 
dřeviny, ekosystémy a přírodní 
oblasti světa 
 

popis základních znaků na obrazových 
materiálech 
 
tvorba vlastních nákresů 
 
určování druhů dle atlasů a encyklopedií 
 
poznávání druhů v nejbližším okolí školy 
 
ukázky vzorků dřeva 
 
Laboratorní práce – mikroskopické 
zkoumání listů, rozebírání a zkoumání 
plodů 
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Vzdělávací oblast  
ČLOVĚK A PŘÍRODA 

Vyučovací předmět 
PŘÍRODOPIS 

Ročník  
9. 

 
 

Biologie člověka 
Očekávané výstupy  
žák  
P-9-5-01  určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy  
P-9-5-02  orientuje se v základních vývojových stupních fylogeneze člověka  
P-9-5-03  objasní vznik a vývin nového jedince od početí až do stáří  
P-9-5-04  rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby, objasní význam zdravého způsobu života  
P-9-5-05  aplikuje první pomoc při poranění a jiném poškození těla 
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
P-9-5-01p  popíše stavbu orgánů a orgánových soustav lidského těla a jejich funkce  
P-9-5-02p  charakterizuje hlavní etapy vývoje člověka  
P-9-5-03p  popíše vznik a vývin jedince  
P-9-5-04p  rozliší příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby  
P-9-5-05p  zná zásady poskytování první pomoci při poranění 
 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody, formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 srovnat činnost nervové soustavy 
člověka a jiných živočichů – 
společné znaky a rozdíly 

 popsat nervovou buňku a její 
činnost 

 pojmenovat základní části nervové 
soustavy 

 znát rozdíly mezi nervy 
dostředivými a odstředivými, 
rozlišovat nervy hlavové a míšní 

 
Soustava řídící 
- význam nervové soustavy, 

vyšší a nižší nervová činnost 
- nervová buňka, stavba 

nervového vlákna 
- hl. části CNS a jejich funkce 
- mozek, jeho funkce a hlavní 

části 
 

 
 
 
Informatika – vyhledávání na 
internetu, tvorba pracovních listů 
a referátů 
 
 
Český jazyk – práce se slovníky 
a odbornou literaturou 

 
 
vyhledávání a srovnávání obrazových 
materiálů 
 
překreslování a popis obrazu buňky 
 
vyhledávání obrazů a schémat na 
internetu, tvorba referátů 
 
aktivní práce s programem na PC 
 
rozebírání modelů na části a prvky 
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 znát možná rizika a následky 
poškození páteře 

 znát hlavní funkce mozku a 
pojmenovat jeho vybrané části 

 uvést některá rizika vedoucí 
k trvalému poškození mozku  

 vysvětlit význam čidel pro člověka 

 pojmenovat vybrané části oka, znát 
jejich funkci 

 charakterizovat nejčastější oční 
vady, vysvětlit možné kompenzace 
či léčbu 

 pojmenovat hlavní části vnějšího, 
středního a vnitřního ucha 

 znát rizika, vedoucí k poškození či 
ztrátě sluchu 

 znát umístění a funkce orgánů čichu 
a chuti 

 popsat kožní vnímání bolesti, tepla, 
chladu a tlaku, znát rizika trvalého 
poškození kůže i zásady první 
pomoci při závažných úrazech kůže 

 komunikovat o dané problematice, 
umět klást otázky 

 správně pojmenovat pohlavní 
orgány 

 objasnit funkce jednotlivých částí 
mužského a ženského pohlavního 
ústrojí 

 popsat průběh početí 

 vysvětlit příčiny menstruace, znát 
délku menstruačního cyklu 

 znát délku těhotenství 

 znát některá rizika ovlivňující vývoj 
zárodku a plodu 

 znát vývojová stádia dospívání 
člověka 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Čidla 
- význam čidel 
- oko 
- ucho 
- orgán čichu 
- orgán chuti 
- kožní vnímání 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reprodukční soustavy, 
rozmnožování, vývoj 
- mužské a ženské pohlavní 

ústrojí 
- funkce jednotlivých ženských 

pohlavních orgánů 
- měsíční cyklus 
- menstruace 
- oplodnění 
- těhotenství a porod 
- funkce jednotlivých mužských 

pohlavních orgánů 
- prenatální vývoj 
- vývoj člověka po narození 

 

 
 
vyhledávání v anatomických atlasech a 
encyklopediích 
 
 
skupinové práce  
 
 
pozorování a zkoumání vlastního těla 
 
 
doplňování schémat 
 
rozebírání a skládání modelů hrudních a 
břišních orgánů – popis, určování ve 
skupinách 
 
 
 
práce s modely  
 
aktivní práce s výukovými programy na 
PC 
 
vyhledávání ve slovníku cizích slov 
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Neživá příroda 

Očekávané výstupy  
žák  
P-9-6-01  objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání života  
P-9-6-02  rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích pomůcek  
P-9-6-03  rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin i oběhu vody  
P-9-6-04  porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik půdy, rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v naší přírodě  
P-9-6-05  rozlišuje jednotlivá geologická období podle charakteristických znaků  
P-9-6-06  uvede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj různých ekosystémů a charakterizuje mimořádné události způsobené výkyvy počasí a dalšími 

přírodními jevy, jejich doprovodné jevy a možné dopady i ochranu před nimi 
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
P-9-6-01p  popíše jednotlivé vrstvy Země  
P-9-6-02p  pozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a horniny  
P-9-6-03p  rozliší důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů  
P-9-6-04p  rozezná některé druhy půd a objasní jejich vznik  
P-9-6-06p  na příkladech uvede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj a udržení života na Zemi 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata,  
mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody, formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 popsat zásadní rozdíly mezi 
hvězdami a planetami 

 vlastními slovy definovat výrazy 
„astronomie“, „gravitace“ 

 uvést příklady některých starších 
teorií o vesmíru a tvaru Země 

 vyjmenovat planety sluneční 
soustavy, znát největší a nejmenší, 
rozlišovat kamenné a plynné 

 poznat podle charakteristických 
znaků vybrané planety 

 porovnat velikost Země s ostatními 
tělesy 

 
Planeta Země 
 
Vesmír, vesmírná tělesa 
- druhy vesmírných těles 
- sluneční soustava 
- pohyby těles sluneční soustavy 
- místo Země v soustavě 
- Měsíc 
- význam Slunce pro život na 

Zemi 
- zkoumání vesmíru 
 
 
 
 

 
Informatika – vyhledávání na 
internetu 
 
 
Fyzika a základy chemie – 
pohyby vesmírných těles 
 
 
Fyzika a základy chemie – 
kovy, nekovy 
 
Zeměpis – pohyby Země a 
jejich důsledky 
 

 
práce s globusem a modely – 
demonstrace pohybů Země a dopadání 
slunečních paprsků 
 
vyhledávání v atlasech vesmíru a 
encyklopediích 
 
miniprojekty „Sluneční soustava“, 
„Zemské těleso“ 
 
pozorování noční oblohy 
 
návštěva hvězdárny či planetária 
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 znát základní údaje o Měsíci, 
vlastními slovy popsat fáze a 
působení na oceány 

 vysvětlit, co vyzařuje Slunce a proč 
by bez něj na Zemi neexistoval 
život 

 vysvětlit, k čemu slouží hvězdárna, 
kosmická raketa, raketoplán, 
družice 

 uvést přibližnou dobu existence 
planety 

 pojmenovat, zakreslit, případně i 
popsat jednotlivé vrstvy Země 

 popsat složení zemského jádra 

 uvést příklady postupných změn 
zemského povrchu při formování 
planety 

 vysvětlit princip sopečné činnosti a 
zemětřesení a jejich možný vliv na 
formování zemského povrchu i 
lidskou civilizaci 

 uvést příklady působení eroze a 
zvětrávání 

 popsat pohyb kontinentů 

 vysvětlit vlastními slovy způsob 
vzniku jednotlivých typů hornin 

 uvést příklady vyvřelých a 
usazených hornin 

 znát vybrané nerosty 

 vyjmenovat některé rudy 

 vysvětlit vznik fosilních surovin 

 vysvětlit termín „neobnovitelný 
zdroj“ 

 rozeznat některé druhy půd, 
objasnit jejich vznik a složení 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Složení zemského tělesa 
- vznik a vývoj planety 
- zemské jádro, kůra, plášť 
 
 
 
Geologické děje 
- formování zemské kůry 
- vnitřní geologické děje 
- vnější geologické děje 
- pohyb kontinentů 
- významné katastrofy 
 
 
Horniny, nerosty, nerostné 
suroviny, půda 
- vznik a druhy hornin  
- významné nerosty 
- nerostné suroviny – 

neobnovitelné zdroje 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
práce s přírodninami a vzorky hornin a 
nerostů 
 
pozorování vzorků pomocí lupy a 
mikroskopu 
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Obecná biologie a genetika 

 
Očekávané výstupy  
žák  
P-9-1-01  rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů 

 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
P-9-1-01p  orientuje se v přehledu vývoje organismů a rozliší základní projevy a podmínky života 

 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody, formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 popsat některé změny na Zemi, 
které vedly k vytvoření podmínek 
pro život 

 vyjmenovat základní podmínky 
života 

 vysvětlit, význam vody pro vznik 
života 

 rozumět pojmu „evoluce“ 

 znát přibližnou dobu výskytu živých 
organismů na Zemi 

 popsat postupný vývoj živočichů 
v oceánech 

 popsat postupný vývoj organismů 
na souši 

 uvést příklady přizpůsobování se 
změnám životních podmínek 

 poznat některé druhy dinosaurů, 
uvést přibližnou délku existence 
dinosaurů 

 vysvětlit možné příčiny vyhynutí 
dinosaurů 

 poznat některé druhy vyhynulých 
savců 

 
Vznik a vývoj života 
  
- utváření atmosféry a 

hydrosféry 
- vývoj života v praoceánu 
- vývoj života na souši 
- druhová rozmanitost, vymírání 

druhů 
 

 

 
Občanská výchova – teorie o 
vzniku Země a života z 
pohledu různých náboženských 
směrů 
 
Fyzika a základy chemie – 
voda, vzduch 

 
 
výklad pojmů, vyhledávání v obrazových 
encyklopediích 
 
obrazové materiály, nástěnné obrazy 
 
miniprojekty „Dinosauři“, „Savci“ 
 
Slovník cizích slov 
 
vyhledávání informací na internetu 
 
výukové filmy 
 
doplňování na časové ose 
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 porovnat tělesnou stavbu 
současného člověka a jeho 
předchůdců 

 popsat adaptaci předchůdců 
člověka na změny prostředí 

 vysvětlit, na jakém základě známe 
podobu a způsob života 
předchůdců dnešního člověka 

 znát přibližnou délku vývoje 
člověka a existence druhu Homo 
sapiens 

 uvést některé druhy z vývojové 
řady, pokusit se popsat jejich 
způsob života 

 vyjmenovat typické lidské znaky 

 znát latinské jméno současného 
člověka, případně i některého 
z jeho předchůdců 
 

 
Předchůdci člověka 

 

 
Občanská výchova – jiné teorie 
o vzniku člověka  
 

 
obrazové materiály – porovnávání 
proporcí lebky, stavby kostry 
 
výukový filmy 
 
návštěva expozic Národního muzea – 
podklady pro samostatnou práci 
 
doplňování na časové ose 

 
 

Základy ekologie 
Očekávané výstupy  
žák  
P-9-7-01  uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi  
P-9-7-02  rozlišuje a uvede příklady systémů organismů – populace, společenstva, ekosystémy; na příkladu objasní základní princip existence živých a 

neživých složek ekosystému  
P-9-7-03  vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich význam  
P-9-7-04  uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí a příklady narušení rovnováhy ekosystému  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
P-9-7-01  uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi  
P-9-7-02p  rozliší populace, společenstva, ekosystémy a objasní základní princip některého ekosystému  
P-9-7-03p  vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých ekosystémech  
P-9-7-04p  popíše změny v přírodě vyvolané člověkem a objasní jejich důsledky  
P-9-7-04p  pozná kladný a záporný vliv člověka na životní prostředí 
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Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata,  
mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody, formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 vlastními slovy charakterizovat 
přírodní podmínky daného prostředí 

 na obrazových materiálech poznat 
jednotlivé oblasti 

 vlastními slovy popsat význam 
oceánů pro člověka 

 uvést některé příčiny i důsledky 
znečišťování oceánů  

 pojmenovat, př. určit vybrané druhy 
měkkýšů, korýšů, paryb, ryb, 
ploutvonožců a kytovců typických 
pro jednotlivé oblasti  

 pojmenovat, př. určit vybrané druhy 
obojživelníků, plazů, ptáků a savců 
typických pro jednotlivé oblasti  

 přiřazovat vybrané druhy živočichů 
do příslušných tříd či řádů 

 umět sestavit z vybraných živočichů 
potravní řetězce 

 určit oblasti největších deštných 
pralesů, vlastními slovy vysvětlit 
jejich globální význam, popsat 
pralesní patra 

 objasnit příčiny ubývání deštných 
pralesů, uvést možné důsledky pro 
danou oblast i celosvětové klima 

 poznat poušť, vysvětlit příčiny 
zvětšování některých pouští 

 uvést příklady ohrožených druhů 
živočichů a způsoby jejich ochrany 
(národní parky) 

 

 
Ekosystémy 
 
 
 
 
 
 
Globální ekologické problémy 
- znečišťování oceánů 
- vymírání živočichů 
- ubývání deštných pralesů 
- změny klimatu 
- ohrožené druhy živočichů 
 
 
 
Ekologické problémy ČR 
 
 

 

 
Fyzika a základy chemie – 
voda 
 
 
PT: EV – Ekosystémy: 
miniprojekty na dané téma 
 
Zeměpis – regiony světa 
 
Zeměpis – oceány 
 
 
 
 
 
 
PT: EV – Lidské aktivity a 
problémy životního prostředí: 
referáty na vybraná ekologická 
témata 

 
 
individuální a skupinové vyhledávání 
v atlasech a encyklopediích 
 
práce s filmovými materiály 
 
určování živočišných druhů pomocí atlasů 
a encyklopedií 
 
individuální vyhledávání na internetu 
 
prezentace fotografických a obrazových 
materiálů  
 
 
referáty a skupinové mikroprojekty 
 
skupinové vědomostní a činnostní 
soutěže 
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6.6.2 Vyučovací předmět: ZEMĚPIS 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
 
Obsahové, organizační a časové vymezení 
 
V průběhu výuky žáci postupně získávají přehled o okolním světě, včetně podrobných znalostí o jejich 
nejbližším okolí. Žák by měl mít představu o prostředí, které ho obklopuje, měl by se umět vyjádřit 
k tomu, co mu prospívá a co škodí. Měl by znát závažné následky přírodních a společenských vlivů na 
životní prostředí. Při výuce se používá základní geografická a kartografická terminologie. Největší důraz 
je kladen na pravidelnou práci s mapami. 
 
V rámci ŠVP má předmět celkovou hodinovou dotaci osm hodin, po dvou vyučovacích hodinách 
v každém ročníku na druhém stupni. 
 
Uplatňované metody a formy práce 
Výuka probíhá ve třídě. Běžnou součástí výuky je práce s mapami. Učitel využívá při práci pracovní 
sešity, pracovní listy, encyklopedie, časopisy, filmové či obrazové materiály.  
 
Učitel využívá k naplňování jednotlivých klíčových kompetencí následující výchovné a vzdělávací 
strategie: 
 
Kompetence k učení 
Žák by měl: 

 využívat vhodné naučené metody, strategie učení a pomocné techniky 

 učitel při práci uplatňuje individuální přístup, volí metody a formy práce zohledňující úroveň 
a míru znevýhodnění žáka 

 pracovat s učebnicemi, učebními materiály a učebními pomůckami 

 učitel učí žáka vyhledávat informace hlavně v zeměpisných atlasech, popř. na internetu a v 
tisku 

 využívá filmové materiály, obrazové publikace, pohledy a fotografie 

 zadává samostatné práce 

 používat základní zeměpisné pojmy 

 učitel průběžně vysvětluje významy cizích a odborných výrazů  

 při výuce používá zeměpisnou terminologii 

 využít informace v praktickém životě 

 učitel nevyžaduje memorování informací, ale důraz klade na poznatky, které žák využije ve 
svém životě 

 
Kompetence k řešení problémů 
Žák by měl: 

 vnímat problémové situace, rozpoznat problémy a hledat nejvhodnější způsob řešení 

 učitel rozvíjí mezipředmětové vztahy (hlavně s vyučovacím předmětem Přírodopis), učí 
žáka hledat souvislosti 

 
Kompetence komunikativní 
Žák by měl: 

 srozumitelně se vyjadřovat, umět vést dialog a přiměřeně reagovat na obsah sdělení 

 učitel předkládá informace, které žáka vedou k doplňujícím otázkám 

 poskytuje žákovi dostatečný časový prostor k vyjádření 

 začleňuje prvky kooperativního učení, podněcuje žáka ke skupinové práci a ke komunikaci 
v kolektivu 

 využívat tištěné informace k rozvoji vlastních vědomostí, rozumět běžně užívaným textům, 
záznamům a obrazovým materiálům 

 učitel pravidelně zadává práci s mapou 
 

Kompetence sociální a personální 
Žák by měl: 

 mít povědomí o základních mravních hodnotách ve společnosti 
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 učitel seznamuje a vysvětluje žákovi kulturní tradice některých národů 

 respektovat pravidla práce v týmu 

 učitel podporuje skupinovou práci žáků (např. miniprojekty) 
 
Kompetence občanské 
Žák by měl: 

 chápat nebezpečí rasismu a xenofobie 

 učitel vede žáka k toleranci a porozumění seznamováním s odlišnými národy, kulturami, 
náboženstvím 

 seznamuje žáka s obecnými demokratickými hodnotami a s mírou demokracie v různých 
zemích a částech světa 

 chránit životní prostředí 

 učitel prohlubuje vztah k životnímu prostředí ukázkami negativních důsledků lidské činnosti 
 

Zařazená průřezová témata: 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

 Evropa a svět nás zajímá: zážitky a zkušenosti z Evropy, nebo naši sousedé, nebo zvyky a 
tradice 

Environmentální výchova 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí: odpady a hospodaření rodiny 

 Vztah člověka k prostředí: aktuální ekologické problémy, nebo náš životní styl (spotřeba věcí) 
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Vzdělávací oblast  
ČLOVĚK A PŘÍRODA 

Vyučovací předmět  
ZEMĚPIS 

Ročník  
6. 

 
 

Geografické informace, zdroje dat, kartografie, topografie 
Očekávané výstupy 
žák  
Z-9-1-01  organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, 

statistických a dalších informačních zdrojů  
Z-9-1-02  používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologii  
Z-9-1-03  přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a procesy v krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti, zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou 

souvislost a podmíněnost, rozeznává hranice (bariéry) mezi podstatnými prostorovými složkami v krajině  
Z-9-1-04  vytváří a využívá osobní myšlenková (mentální) schémata a myšlenkové (mentální) mapy pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové 

vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
Z-9-1-02p  rozumí základní geografické, topografické a kartografické terminologii  
Z-9-1-04p  získá osobní představu o prostředí, které nás obklopuje, umí ho popsat a určit jednoduché vazby, vyjádří, co mu prospívá a škodí 
 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody + formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl 

 vlastními slovy vysvětlit, co jsou 
mapy a k čemu slouží 

 rozlišovat obecně zeměpisné, 
politické, turistické mapy, 
automapy, uvést příklady jejich 
používání 

 vysvětlit rozdíly mezi používanými 
druhy map 

 určit na mapách světové strany 

 vysvětlit význam vybraných 
mapových značek 

 
Práce s mapou 
- druhy map 
- plány 
- směrová orientace map 
- legendy map, mapové značky, 

symboly 
- vyhledávání na mapách 
- měřítko map 
- zeměpisná terminologie 

 
Nad mapou světa a glóbusem 
- glóbus 
- zemské polokoule 

 
Informatika – ukázky 
internetových map a 
vyhledávačů tras 

 
Porovnávání jednotlivých druhů map, 
vyhledávání rozdílů 
 
Zakreslování do pracovních listů 
 
Vyhledávání na mapě a glóbusu 
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 vyhledávat na mapách města a 
obce, vodní toky a plochy, 
komunikace 

 určovat povrch podle barevného 
zobrazení, rozeznat vodstvo, 
nížiny a pohoří 

 ukázat na glóbusu jednotlivé 
polokoule, určit polohu světadílů 

 nalézt rovník, vyhledat nultý 
poledník 

 vyjmenovat všechny světadíly a 
ukázat je na mapě světa a glóbusu 

 určit největší, nejmenší světadíl 

 poznat světadíly podle tvaru 

 nalézt na mapě oceány 

- rovnoběžky, poledníky 
- rovník, obratníky, polární kruhy 
- světadíly 
- oceány 
 

 

 
 

Terénní geografická výuka, praxe a aplikace 
Očekávané výstupy  
žák  
Z-9-7-01  ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu  
Z-9-7-02  aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny  
Z-9-7-03  uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu v krajině, uplatňuje v modelových situacích zásady bezpečného chování a jednání při 

mimořádných událostech  
  
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
Z-9-7-01  ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu  
Z-9-7-03p  uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu ve volné přírodě 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody + formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl 

 určit hlavní světové strany 

 pohybovat se podle mapy 

 
Pomůcky a přístroje, mapy 
Světové strany 
Ochrana člověka při ohrožení 
zdraví a života 

 
Výtvarná výchova – jednoduchý 
plánek 
Český jazyk – popis cesty 

 
Praktický nácvik práce s mapou při 
terénních činnostech a školních výletech 
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 odhadnout vzdálenost a výšku 
objektů v terénu 

 načrtnout jednoduchý plánek 

 ochránit si své zdraví při 
nebezpečí živelných pohrom 
 

 

 

 
 
 

 
Přírodní obraz Země 

Očekávané výstupy  
žák  
Z-9-2-01  zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční soustavy  
Z-9-2-02  prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na život lidí a organismů  
Z-9-2-03  rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary 

zemského povrchu  
Z-9-2-04  porovná působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na lidskou společnost  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
Z-9-2-02p  objasní důsledky pohybů Země  
Z-9-2-04p  uvede příklady působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vlivu na přírodu a na lidskou společnost  
Z-9-2-04p  uvede příklady působení přírodních vlivů na utváření zemského povrchu 

 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody, formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 stručně popsat pohyby Země 

 vysvětlit příčinu střídání dne a noci 

 znát čas oběhu Země kolem 
Slunce, stručně vysvětlit příčiny 
střídání ročních období 

 
Tvar a velikost Země 
Pohyby Země a jejich důsledky 
- otáčení Země, sklon osy 
- obíhání kolem Slunce 
- střídání dne a noci 
- střídání ročních období 
- světový čas 

 
Fyzika a základy chemie – 
vesmír, sluneční soustava, 
hvězdy 

 
Návštěva planetária 
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 určit přibližné rozhraní teplotních 
pásů, charakterizovat jejich 
podnebí 
 

- časová pásma 
 
Teplotní pásy, přírodní oblasti 
- příčina rozdílných teplot 
- charakter podnebí jednotlivých 

pásů 
- typy krajiny v jednotlivých 

pásech 

 
 
 
 

Životní prostředí 
Očekávané výstupy  
žák  
Z-9-5-01  porovnává různé krajiny jako součást pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních příkladech specifické znaky a funkce krajin  
Z-9-5-02  uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných složek a prvků, prostorové rozmístění hlavních ekosystémů (biomů)  
Z-9-5-03  uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na životní prostředí  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
Z-9-5-01p  umí pojmenovat různé krajiny jako součást pevninské části krajinné sféry, rozliší na konkrétních příkladech specifické znaky a 

funkce krajin  
Z-9-5-02p  uvede příklady přírodních a kulturních krajinných složek  
Z-9-5-03  uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na životní prostředí 

 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody, formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 poznat základní typy krajiny 

 přibližně určit oblasti tundry, lesů, 
stepí a savan, přiřadit některé 
rostliny a živočichy 

 určit oblasti největších deštných 
pralesů, vlastními slovy vysvětlit 
jejich globální význam 

 
Krajina 
- přírodní a společenské 

prostředí 
- typy krajin 
 
Vztah přírody a společnosti 
- trvale udržitelný život a rozvoj 

 
PT: EV – Lidské aktivity a 
problémy životního prostředí: 
odpady a hospodaření rodiny 
 
PT: EV – Vztah člověka 
k prostředí: aktuální ekologické 
problémy, nebo náš životní styl 
(spotřeba věcí) 

 
Práce s internetem, denním tiskem 
 
 
 
 



287 

 

 uvést příklady ohrožených druhů 
živočichů a způsoby jejich ochrany 
(národní parky) 

 popsat některé regionální i 
globální ekologické problémy 
(sucho, zvětšování pouští, ubývání 
lesů a pralesů, oteplování, tání 
ledovců), najít některé souvislosti 

 uvést některé příčiny i důsledky 
znečišťování oceánů 

 

- principy a zásady ochrany 
přírody a životního prostředí 

- chráněná území 
- globální ekologické problémy 
 
Člověk a oceány 
- znečišťování oceánů 
- ekologické havárie 
- tání ledovců 
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Regiony světa 
Očekávané výstupy  
žák  
Z-9-3-01  rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa  
Z-9-3-02  lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a periferní 

zóny  
Z-9-3-03  porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 

potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů světa a vybraných (modelových) států  
Z-9-3-04  zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou zásadních změn v nich  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
Z-9-3-02p  vyhledá na mapách jednotlivé světadíly a oceány  
Z-9-3-03p  rozliší zásadní přírodní a společenské znaky světových regionů  
Z-9-3-03p  charakterizuje polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry vybraných světadílů, oceánů a 

vybraných států 

 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody + formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 určit polohu jednotlivých světadílů 

 popsat členitost pobřeží, vyhledat 
na mapě nejvýznamnější ostrovy, 
poloostrovy, zálivy, průlivy, 
průplavy  

 ukázat na mapě významná pohoří, 
nejvyšší hory, činné sopky 

 znát jména největších pohoří 
kontinentů a nejvyšší hory světa 

 vyhledat na mapách významné 
nížiny a náhorní plošiny 

 
Světadíly (Asie, Amerika, Afrika, 
Austrálie, Antarktida) 
- poloha 
- členitost  
- povrch 
- vodstvo 
- podnebí, podnebné pásy 
- rostliny a živočichové (přírodní 

oblasti) 
- zemědělské plodiny 
- významné světové oblasti 

těžby surovin 
- sídelní oblasti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vyhledávání na mapách a glóbusech 
 
Doplňování do slepých map 
 
Průběžné doplňování pracovních listů 
 
Výukové filmy 
 
Individuální a skupinové vyhledávání na 
internetu 
 
Prezentace fotografických a obrazových 
materiálů  

Vzdělávací oblast  
ČLOVĚK A PŘÍRODA 

Vyučovací předmět  
ZEMĚPIS 

Ročník  
7. 
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 pojmenovat a ukázat největší 
veletoky, jejich ústí a významné 
přítoky 

 pojmenovat a ukázat největší a 
nejhlubší jezera světa, vyhledat 
další velká jezera 

 přibližně určit podnebí 
v jednotlivých kontinentech a jejich 
částech 

 vybrat a porovnat nejchladnější, 
nejteplejší, nejsušší a nejvlhčí 
oblasti jednotlivých světadílů 

 na mapě vyhledat největší pouště 
kontinentů, znát jméno největší 
pouště světa 

 poznat vybrané druhy živočichů a 
rostlin typických pro jednotlivé 
světadíly 

 pojmenovat některé významné 
zemědělské plodiny daných 
oblastí 

 na mapě vyznačit hlavní světové 
oblasti těžby ropy, zemního plynu, 
uhlí a vybraných rud 

 pojmenovat a ukázat na mapě a 
glóbusu světové oceány, na mapě 
okrajová moře 

 seřadit oceány podle velikosti 

 podle barev určovat přibližnou 
hloubku  

 ukázat a pojmenovat nejhlubší 
místo světa 

 vlastními slovy popsat význam 
oceánů pro člověka 

 přibližně určit hlavní světové 
oblasti rybolovu 

 ukázat na mapě největší světové 
přístavy 

- jazykové oblasti 
- náboženské a kulturní oblasti 
- přírodní, společenské, 

politické, hospodářské a 
environmentální problémy, 
možnosti jejich řešení 

 
Makroregiony světa 
- socioekonomické poměry 
 
Oceány 
- poloha a velikost 
- hloubka oceánů 
- světové přístavy 

 
Člověk a oceány 
- rybolov 
- lodní doprava 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Návštěvy etnografických expozic 
Náprstkova muzea 
 
Individuální a skupinové mikro projekty 
 
Skupinové vědomostní a činnostní 
soutěže 
 
Práce s tiskem – vyhledávání aktuálních 
informací o vybraných zemích a 
významných událostech ve světě 
 
Individuální a skupinové vyhledávání 
v atlasech a encyklopediích  
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 rozumět termínům: průliv, průplav, 
záliv 

 
 

 
 

Společenské a hospodářské prostředí 
Očekávané výstupy  
žák  
Z-9-4-01   posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci světové populace, její rozložení, strukturu, růst, pohyby a dynamiku růstu a pohybů, 

zhodnotí na vybraných příkladech mozaiku multikulturního světa  
Z-9-4-02  posoudí, jak přírodní podmínky souvisejí s funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní geografické znaky sídel  
Z-9-4-03  zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách hlavní světové surovinové a energetické zdroje  
Z-9-4-04  porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní rozmístění hospodářských aktivit  
Z-9-4-05  porovnává státy světa a zájmové integrace států světa na základě podobných a odlišných znaků  
Z-9-4-06  lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní aktuální geopolitické změny a politické problémy v konkrétních světových regionech  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
Z-9-4-02p  uvede příklady, jak přírodní podmínky souvisejí s funkcí a rozmístěním lidských sídel  
-  vyhledá na mapách nejznámější oblasti cestovního ruchu a rekreace 

 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody + formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 znát jména a polohu vybraných 
ostrovů a poloostrovů 

 určit oblasti největších deštných 
pralesů, vlastními slovy vysvětlit 
jejich globální význam 

 vybrat nejpoužívanější světové 
jazyky  

 přiřadit nejrozšířenější 
náboženství k jednotlivým 
světadílům 

 určit největší země světadílů 

 
Světadíly (Asie, Amerika, Afrika, 
Austrálie, Antarktida) 
- obyvatelstvo světa, kulturní 

charakteristiky 
- hospodářství, životní úroveň 
- hospodářsky významné oblasti 
- hospodářské problémy 
- politické poměry 
- oblasti konfliktů 
- jazyky 
- náboženství 
- významné státy a města 

 
Občanská výchova – světová 
náboženství 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vyhledávání na mapách a glóbusech 
 
Doplňování do slepých map 
 
Průběžné doplňování pracovních listů 
 
Výukové filmy 
 
Individuální a skupinové vyhledávání na 
internetu 
 
Prezentace fotografických a obrazových 
materiálů  
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 vysvětlit výraz „federace“, uvést 
nejvýznamnější země  

 přiřadit významné světové měny 

 vyhledat oblasti napětí a 
vojenských konfliktů 

 uvést některé rozdíly ve způsobu 
života v rozvinutých a 
zaostalejších zemích 

 vlastními slovy vysvětlit příčiny 
chudoby a hladomoru v některých 
částech světa 

 

- politická, bezpečnostní a 
hospodářská seskupení států 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Návštěvy etnografických expozic 
Náprstkova muzea 
 
Individuální a skupinové mikro projekty 
 
Skupinové vědomostní a činnostní 
soutěže 
 
Práce s tiskem – vyhledávání aktuálních 
informací o vybraných zemích a 
významných událostech ve světě 
 
Individuální a skupinové vyhledávání 
v atlasech a encyklopediích  
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Vzdělávací oblast  
ČLOVĚK A PŘÍRODA 

Vyučovací předmět  
ZEMĚPIS 

Ročník  
8. 

 
 

Regiony světa 
Očekávané výstupy  
žák  
Z-9-3-01  rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa  
Z-9-3-02  lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a periferní 

zóny  
Z-9-3-03  porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 

potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů světa a vybraných (modelových) států  
Z-9-3-04  zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou zásadních změn v nich  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
Z-9-3-02p  vyhledá na mapách jednotlivé světadíly a oceány  
Z-9-3-03p  rozliší zásadní přírodní a společenské znaky světových regionů  
Z-9-3-03p  charakterizuje polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry vybraných světadílů, oceánů a 

vybraných států 

 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody, formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

Žák by měl: 

 znát geografickou terminologii: 
ostrov, poloostrov, okrajové a 
vnitřní moře, průliv, průplav, záliv; 
na mapě ukázat příklady 

 na mapě vymezit hranice s Asií a 
Afrikou 

 doplňovat jména nejvýznamnějších 
moří, poloostrovů a ostrovů, 
vyhledávat je na obecně-
zeměpisné mapě 

 na mapě ukázat významná 
evropská pohoří, činné sopky, 
nížiny a řeky 

 
Evropa 
- poloha 
- členitost 
- části 
- hospodářský a politický 

význam Evropy  
- nejrozvinutější oblasti, EU 
- doprava 
- obyvatelstvo 
- hospodářsky významné 

rostliny jednotlivých oblastí 
 
Evropa – přírodní podmínky 

 
Informatika – vyhledávání na 
internetu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Individuální a skupinové vyhledávání na 
mapě, v atlasech a na internetu 
 
Mini projekty na vybraná témata 
 
Určování typů krajiny na základě 
obrazových materiálů 
 
Projekce výukových programů 
 
Doplňování slepých map 
 
Vyhledávání informací a materiálů na PC 
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 znát nejvyšší horu Evropy 

 ukázat na mapě ostrov Grónsko 

 vyjmenovat a na mapě přibližně 
ukázat části Evropy 

 určit hospodářsky nejrozvinutější 
oblasti a státy 

 na mapě ukázat zakládající státy 
Evropské unie, jejich hlavní města 
a vysvětlit některé výhody členství 
v EU 

 ukázat významné dopravní trasy, 
významná letiště a přístavy 

 určit hustě a řídce zalidněné 
oblasti 

 poznávat nejdůležitější 
hospodářské rostliny a na mapě 
Evropy přibližně ukázat hlavní 
oblasti jejich pěstování 

 přibližně určit na mapě jednotlivé 
podnební pásy 

 s pomocí mapy charakterizovat 
podnebí v různých oblastech 

 vysvětlit střídání ročních období a 
popsat jejich délku a charakter 
v severních, středních a jižních 
oblastech 

 znát charakter jednotlivých typů 
krajiny a na mapě přibližně určit 
jejich polohu  

 vyhledat na mapě evropské 
veletoky a velká jezera  

 rozumět výrazům „původní krajina“ 
a „kulturní krajina“ 

 na příkladech popsat, jak člověk 
změnil a dále mění původní krajinu 

 na mapě Evropy přibližně ukázat 
oblasti a země s důležitým podílem 
rybolovu 

Podnebí 
- teplotní pásy Evropy 
- podnebí jednotlivých částí 

Evropy 
- střídání a délka ročních období 
Typy evropské krajiny 
- tundra 
- tajga 
- lesy 
- lesostepi 
- stepi 
Vodstvo  
- největší řeky a jezera 
- evropské ledovce 
- vliv vody na krajinu a podnebí 
- rybolov 
Vlivy lidské činnosti na charakter 
krajiny a přírody 
- zemědělská půda 
- obhospodařované lesy 
- vodní díla 
- industriální oblasti 
- města, obce 

 
 
 
 
Přírodopis – Evropská příroda 

 
Výklad pojmů, průběžné vyhledávání na 
mapě a ve školních atlasech 
 
Práce s tematickými mapami 
 
Nácvik vyhledávání v autoatlasech 
 
Doplňování do slepých map a pracovních 
listů 
 
 
Referáty, vyprávění – osobní zkušenosti 
žáků z pobytů v zahraničí 
 
Skupinová práce – znalostní a 
dovednostní soutěže 
 
Mini projekt „Evropská auta“ 
 
Fotografie, pohledy, obrazové materiály – 
projekce  
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Společenské a hospodářské prostředí 

 
Očekávané výstupy  
žák  
Z-9-4-01  posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci světové populace, její rozložení, strukturu, růst, pohyby a dynamiku růstu a pohybů,  

zhodnotí na vybraných příkladech mozaiku multikulturního světa  
Z-9-4-02  posoudí, jak přírodní podmínky souvisejí s funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní geografické znaky sídel  
Z-9-4-03  zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách hlavní světové surovinové a energetické zdroje  
Z-9-4-04  porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní rozmístění hospodářských aktivit  
Z-9-4-05  porovnává státy světa a zájmové integrace států světa na základě podobných a odlišných znaků  
Z-9-4-06  lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní aktuální geopolitické změny a politické problémy v konkrétních světových regionech  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
Z-9-4-02p  uvede příklady, jak přírodní podmínky souvisejí s funkcí a rozmístěním lidských sídel  
-  vyhledá na mapách nejznámější oblasti cestovního ruchu a rekreace 
 

 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 ukázat na mapě nejvýznamnější 
pohoří, nížiny, řeky jednotlivých 
oblastí a vyhledat jejich ústí 

 vyhledávat základní i podrobnější 
informace v atlasech, průvodcích, 
encyklopediích a na internetu 

 určit hospodářsky nejrozvinutější 
oblasti a státy 

 znát jména středoevropských zemí 
a jejich hlavních měst, vyhledat je 
na mapě  

 na mapě ukázat evropské země a 
jejich hlavní města 

 
Oblasti a státy Evropy 
Střední Evropa 

Německo, Rakousko, 
Polsko, Maďarsko, Slovensko, 
Švýcarsko 

Západní Evropa 
Velká Británie, Irsko, Francie, 
Belgie, Nizozemsko, 
Lucembursko 

Severní Evropa 
Norsko, Švédsko, Dánsko, 
Finsko, Island 

Jižní Evropa 
Španělsko, Portugalsko, Itálie, 
Řecko 

Jihovýchodní Evropa 

 
PT: EGS – Evropa a svět nás 
zajímá: 
- zážitky a zkušenosti z Evropy 
- naši sousedé 
- zvyky a tradice 

 
Vyhledávání na mapách a glóbusech 
 
Doplňování do slepých map 
 
Průběžné doplňování pracovních listů 
 
Výukové filmy 
 
Individuální a skupinové vyhledávání na 
internetu 
 
Prezentace fotografických a obrazových 
materiálů  
 
Individuální a skupinové mikro projekty 
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 znát jména hlavních měst 
vybraných zemí, poznat některé 
jejich dominanty 

 pomocí mapy porovnat velikost 
zemí 

 znát některé charakteristické 
produkty, přírodní či historické 
zajímavosti jednotlivých zemí, 
vyhledat další významná města a 
přístavy 

 určit významné oblasti cestovního 
ruchu 

Slovinsko, Chorvatsko, Bosna a 
Hercegovina, Makedonie, 
Srbsko a Černá Hora, 
Rumunsko, Bulharsko, Albánie 

Východní Evropa 
Estonsko, Lotyšsko, Litva, 
Ukrajina, Bělorusko, Rusko 

 

Skupinové vědomostní a činnostní 
soutěže 
 
Práce s tiskem – vyhledávání aktuálních 
informací o vybraných zemích a 
významných událostech ve světě 
 
Individuální a skupinové vyhledávání 
v atlasech a encyklopediích  
 
 
 

  
 
 

Životní prostředí 
 

Očekávané výstupy  
žák  
Z-9-5-01  porovnává různé krajiny jako součást pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních příkladech specifické znaky a funkce krajin  
Z-9-5-02  uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných složek a prvků, prostorové rozmístění hlavních ekosystémů (biomů)  
Z-9-5-03  uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na životní prostředí  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
Z-9-5-01p  umí pojmenovat různé krajiny jako součást pevninské části krajinné sféry, rozliší na konkrétních příkladech specifické znaky a funkce 

krajin  
Z-9-5-02p  uvede příklady přírodních a kulturních krajinných složek  
Z-9-5-03  uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na životní prostředí 
 
 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody, formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 popsat některé lidské činnosti 
ovlivňující evropskou krajinu 

 
Celoevropské ekologické 
problémy 
- rozvoj průmyslu, rozšiřování 

 
Fyzika a základy chemie – 
chemické látky znečišťující 
ovzduší a vody 

 
Třídní projekt 
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 na příkladech doložit vlivy 
klimatických změn 

 navrhnout dílčí řešení některých 
problémů 
 

- zemědělské půdy, těžba 
- odpady 
- znečištění vod a ovzduší 
- změny klimatu  
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Česká republika 
Očekávané výstupy  
žák  
Z-9-6-01  vymezí a lokalizuje místní oblast (region) podle bydliště nebo školy  
Z-9-6-02  hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, hospodářské a kulturní poměry místního regionu, možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje vazby 

místního regionu k vyšším územním celkům  
Z-9-6-03  hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a hospodářský potenciál České republiky v 

evropském a světovém kontextu  
Z-9-6-04  lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska osídlení a hospodářských aktivit  
Z-9-6-05  uvádí příklady účasti a působnosti České republiky ve světových mezinárodních a nadnárodních institucích, organizacích a integracích států  

 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
Z-9-6-01p  vymezí a lokalizuje území místní krajiny a oblasti (regionu) podle bydliště nebo školy  
Z-9-6-02p  charakterizuje přírodní, hospodářské a kulturní poměry místního regionu  
Z-9-6-03p  určí zeměpisnou polohu a rozlohu České republiky a její sousední státy  
Z-9-6-03p  rozlišuje přírodní podmínky ČR, popíše povrch a jeho členitost  
Z-9-6-03p  uvede hlavní údaje o rozmístění obyvatelstva  
Z-9-6-04p  vyhledá na mapách jednotlivé kraje České republiky a charakterizuje hospodářské poměry, přírodní zvláštnosti a kulturní 

zajímavosti 

 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl:  

 najít na mapě Prahy Horní Počernice, 
případně městskou část či obec, ve 
které bydlí, znát číslo městské části  

 znát přesnou adresu školy a bydliště  

 pojmenovat sousedící městské části a 
blízké obce  

 znát významná místa obce a okolí  

  
Naše nejbližší okolí  
- poloha   
- znalost obce a okolí  
- průmysl  
- krajina  
  

  

  
Občanská výchova – obec  
  
Výtvarná výchova – znak 
obce  
  
  
  
  

  
Porovnávání leteckých snímků s mapou, 
vyhledávání a vyznačování ulic a budov  
  
Vycházky do okolí, poznávání  
významných a zajímavých míst, návštěvy 
vybraných institucí  
  
Vyhledávání v mapě Prahy a městské  
části  

Vzdělávací oblast  
ČLOVĚK A PŘÍRODA 

Vyučovací předmět  
ZEMĚPIS 

Ročník  
9. 



298 

 

 znát polohu a význam vybraných 
institucí (ÚMČ, pošta, zdravotní 
středisko)  

 jmenovat některé významné 
průmyslové podniky v okolí a znát 
jejich výrobky  

 popsat okolní krajinu 

 znát nejbližší chráněná území, 
vysvětlit jejich význam 
 

  
Společná četba o historii obce  
 
Společné fotografování obce a okolí - 
mikroprojekty  
 

 

 najít Prahu na mapě ČR, Evropy a 
světa 

 orientovat se v plánu města 

 určit přibližný počet obyvatel Prahy  

 jmenovat některé významné státní 
instituce sídlící v hlavním městě  

 znát jména a polohu historických čtvrtí  

 poznat vybrané pražské památky, 
významné budovy a objekty  

 mít základní znalosti o MHD, jmenovat 
trasy metra, vyhledat přestupní 
stanice, znát název mezinárodního 
letiště a největších nádraží  

 na plánu města vyhledat a 
pojmenovat vybrané pražské ostrovy, 
mosty a velké potoky  

 znát významné přírodní lokality  

 popsat způsoby likvidace 
komunálního odpadu, vysvětlit 
význam třídění odpadů  

 

  
 Hlavní město Praha  
- poloha  
- obyvatelstvo  
- historické a kulturní 

zajímavosti 
- významná místa 
- průmysl  
- doprava  
- příroda  
  
  
  

  
  
Občanská výchova – obec  
  
Informatika – internetové 
mapy Prahy, vyhledávání tras a 
spojů  
  
Tělesná výchova – turistika a  
cykloturistika  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Přírodopis – ochrana přírody  

  
  
Poznávací vycházky do města - 
fotografování významných míst,  
prezentace fotografií  
  
Práce s obrazovými a 
fotografickými materiály – 
seznamování žáků s významnými 
místy a objekty, jejich poznávání  
  
Průběžné používání nástěnné mapy  
Prahy  
  
Projekt „Praha“  

 
Žák by měl: 

 vyhledat ČR na mapě světa a Evropy; 
na glóbusu  

 vyhledat okolní státy  

  
Nad mapou ČR  
- poloha, hranice 
- povrch  
- vodstvo  
- nerostné suroviny  

  
Informatika – informace  
na internetu  
  
  

  
Vyhledávání na mapách světa a Evropy  
  
Doplňování údajů do slepých map ČR  
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 pojmenovat vybrané nížiny a 
vrchoviny, vyhledat pohraniční pohoří, 
znát jméno a polohu nejvyšší hory 

 ukázat na mapě největší řeky  

 popsat polohu ČR, ukázat ji na mapě 
světa a Evropy  

 porovnat velikost ČR s okolními státy  

 pojmenovat okolní státy a vyhledat 
hlavní města  

 vyhledat významná pohoří, vrchoviny 
a nížiny  

 znát jméno a polohu nejvyšší hory ČR  

 na mapě ČR vyhledat významné 
oblasti lesů, pastvin, rybníků, 
rašelinišť, obdělávané půdy  

 znát jména největších řek, ukázat na 
mapě jejich tok, vyhledat významné 
přítoky  

  
  

Průběžné dokreslování a doplňování 
žákovských map ČR  
  
Práce s fotografiemi krajiny a 
významných míst  
  
Skupinové soutěže ve znalostech a 
vyhledávání  
  
Práce s přírodninami – porovnávání 
hnědého a černého uhlí, ukázky hornin 
(např. vápenec, pískovec, žula..)  
  
Vyhledávání na tematických mapách 
 
Individuální a skupinové vyhledávání na 
nástěnných mapách a ve školních 
atlasech  
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6.6.3 Vyučovací předmět: FYZIKA A ZÁKLADY CHEMIE 

 
Charakteristika vyučovacího předmětu 
 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 
Předmět Základy fyziky a chemie pomáhá žákům porozumět přírodním jevům a zákonitostem. Poznatky 
z tohoto vyučovacího předmětu dávají žákům odpověď na základní otázky z vědních oborů fyziky a 
chemie a zároveň ukazují možnosti jejich využití v dalších oblastech života. Při výuce žáci poznávají 
důležité vztahy mezi přírodou a lidskou činností a jejich dopad na životní prostředí. Výuka probíhá od 
šestého do devátého ročníku s jednohodinovou dotací týdně v šestém, sedmém a devátém ročníku, v 
osmém ročníku probíhá výuka dvě hodiny týdně. 

 

Uplatňované metody a formy práce 

 
Výuka probíhá ve třídě, popřípadě je doplněna prací s výukovými programy v počítačové učebně. Podle 
potřeb žáků volí učitel hromadnou, skupinovou nebo individuální formu učení. Pomůcky, které se v 
hodinách využívají, jsou převážně výukové programy, internet, knihy, encyklopedie a časopisy. Učitel 
předkládá žákům učivo jednoduchou a názornou formou se snahou o praktické využití. K výuce se 
využívá školní knihovna, kde žáci vyhledávají různá témata z encyklopedií. Předmět je realizován také 
formou krátkodobých projektů či kurzů s hlavním důrazem na začleňování jednoduchých pokusů a 
demonstrací mající vztah k praktickému využití. 

 

Učitel využívá k naplňování jednotlivých klíčových kompetencí následující výchovné a vzdělávací 
strategie: 

 

Kompetence k učení 
Žák by měl: 

 získávat informace z více zdrojů zaměřených na problematiku fyziky a chemie 

 učitel zpřístupňuje žákovi základní informační zdroje, které se uplatňují při řešení 
otázek z oblastí fyziky a chemie 

Kompetence k řešení problémů 
Žák by měl: 

 být motivován a podporován k práci ve skupinách a na jeho spoluúčasti při rozhodování na 
postupech, řešení otázek a řešení pokusů z chemie a fyziky 

 učitel napomáhá a podporuje žáka k postupnému zvyšování znalostí daného učiva, ke 
spoluúčasti na řešení otázek z vědních oborů fyziky a chemie 

 uvědomovat si své znalosti a limity 

 učitel kladením doplňujících otázek, spoluprací na jednoduchých laboratorních 
cvičeních a objektivním hodnocením vede žáka k rozeznání svých znalostí a limitů 

Kompetence sociální a personální 

Žák by měl: 

 chovat se v souladu podle předem určených pravidel bezpečného používání chemických 
pomůcek 

 učitel výkladem specifických pravidel, názornými ukázkami a kontrolou činností žáka 
vede ke správnému používání chemických pomůcek 

 
Zařazená průřezová témata: 
Environmentální výchova 
Lidské aktivity a problémy životního prostředí: atmosféra, oteplování ovzduší, ozonová vrstva, 
čistota vod 
Základní podmínky života: BM
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Vzdělávací oblast 
ČLOVĚK A PŘÍRODA 

Vyučovací předmět  
FYZIKA A ZÁKLADY CHEMIE 

Ročník  
6. 

 

 
Látky a tělesa 

 
Očekávané výstupy: 
žák 
F-9-1-01  změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa  
F-9-1-02  uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí  
F-9-1-03  předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při dané změně jeho teploty  
F-9-1-04  využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických problémů  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 
žák 
F-9-1-01p  změří v jednoduchých konkrétních případech vhodně zvolenými měřidly důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa – 

délku, hmotnost, čas  
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl 
 rozlišit způsoby měření délky, 

hmotnosti a času 

 aplikovat základní převody jednotek 
délky, hmotnosti a času 

 odhadnout souvislost skupenství látek 
s jejich částicovou stavbou 

 popsat vlastními slovy pojem difuze 

 
Měřené veličiny 
- jednotky délky 
- jednotky objemu 
- jednotky hmotnosti 
- jednotky času 
- sledování změny teploty 
Skupenství látek 
- změna skupenství látek 
- vlastnosti skupenství látek 
 

 
Informatika – internetové 
vyhledávače a práce 
s informačními zdroji 
 
Matematika – převody jednotek 

 
řízený rozhovor – použití fyzikálních 
jednotek  
 
pokus – měření, vážení, změna 
skupenství látek 
 
výklad – expoziční metoda vyučování 

 
 
 
 
 
 



 

Mechanické vlastnosti tekutin 
 

 
Očekávané výstupy: 
žák 
F-9-3-01  využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických problémů  
F-9-3-02   předpoví z analýzy sil působících na těleso v klidné tekutině chování tělesa v ní  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 
Žák 
F-9-3-01p  využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách pro řešení jednoduchých praktických problémů  
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl 
 vysvětlit vlastními slovy, co to jsou 

spojené nádoby  

 objasnit praktické využití spojených 
nádob 

 využívat poznatky o zákonitostech 
tlaku kapalin 

 
Tlak kapalin a vzduchu 
- Pascalův zákon, 

hydraulická zařízení 
- Archimédův zákon 

- Hydrostatický a 
atmosférický tlak 

 
Informatika – internetové 
vyhledávače a práce 
s informačními zdroji 

 
nákres – spojené nádoby 
 
řízený rozhovor – využití tlaku kapalin a 
vzduchu 
 
pokus – tlak kapalin a vzduchu 
 
výklad – expoziční metoda vyučování 
 

 
 
 

Pozorování, pokus a bezpečnosti práce 
 
Očekávané výstupy: 
žák 
CH-9-1-01  určí společné a rozdílné vlastnosti látek  
CH-9-1-02  pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými látkami a hodnotí jejich rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných 

dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí  
CH-9-1-03  objasní nejefektivnější jednání v modelových příkladech havárie s únikem nebezpečných látek  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 
Žák 



 

CH-9-1-01p  rozliší společné a rozdílné vlastnosti látek  
CH-9-1-02p  pracuje bezpečně s vybranými běžně používanými nebezpečnými látkami  
CH-9-1-03p  reaguje na případy úniku nebezpečných látek  
                   - rozpozná přeměny skupenství látek  
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl 
 uvědomovat si základní bezpečností 

zásady při práci s běžnými 
chemikáliemi 

 pojmenovat základní laboratorní 
pomůcky v chemii  

 orientovat se v základních vlastnostech 
látek 

 orientovat se mezi základními 
nebezpečnými látkami a přípravky 

 uvědomovat si rizika při mimořádných 
událostech 
 

 

 
Laboratorní pomůcky, 
chemikálie 
- chemikálie a jejich 

vlastnosti 
- laboratorní pomůcky 
- vliv atmosféry na vlastnosti 

a stav látek 
- tepelná a elektrická 

vodivost 
- hustota, rozpustnost 
- piktogramy a jejich význam 
- havárie nebezpečných 

provozů, úniky 
nebezpečných látek 

 

 
Informatika – internetové 
vyhledávače a práce 
s informačními zdroji 
 
PT: EV – Lidské aktivity a 
problémy životního prostředí: 
video, vyprávění – atmosféra, 
oteplování planety 
 

 
nákres – základní laboratorní pomůcky 
 
řízený rozhovor – chemie a laboratoř 
 
pokus – laboratorní pomůcky  
 
výklad – expoziční metoda vyučování: 
vypravování – využití laboratorní techniky 

 

  



 

 
 

Pohyb těles; síly 
 
Očekávané výstupy: 
žák 
F-9-2-01  rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k jinému tělesu  
F-9-2-02  využívá s porozuměním při řešení problémů a úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného pohybu těles  
F-9-2-03  změří velikost působící síly  
F-9-2-04  určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso, jejich velikosti, směry a výslednici  
F-9-2-05  využívá Newtonovy zákony pro objasňování či předvídání změn pohybu těles při působení stálé výsledné síly v jednoduchých situacích  
F-9-2-06  aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při řešení praktických problémů 
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 
žák 
F-9-2-01p  rozeznává, že je těleso v klidu, či pohybu vůči jinému tělesu  
F-9-2-02p  zná vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného přímočarého pohybu těles při řešení jednoduchých problémů  
F-9-2-04p  rozezná, zda na těleso v konkrétní situaci působí síla  
F-9-2-05p  předvídá změnu pohybu těles při působení síly  
F-9-2-06p  aplikuje poznatky o jednoduchých strojích při řešení jednoduchých praktických problémů 
 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 

Žák by měl 

 pojmenovat vlastnosti a pohyby 
těles 

 mít základní představu co 
znamenají pojmy: gravitační síla, 
pole, tlaková síla, tlak, 
rovnoměrný pohyb, pohyb těles 

 vlastními slovy vysvětlit pojem třecí 

síla 

 graficky znázornit výslednice dvou 
sil stejných a opačných směrů 

 

Síly, pohyby těles, zákony 
- pohyby těles 

- tlak 

- tření, třecí síly 

- výslednice dvou sil 

- jednoduché stroje 
(kladka, páka, 
nakloněná rovina, 
kolo, šroub) 

 

Informatika – 
internetové 
vyhledávače a práce 
s informačními zdroji 

 
Matematika – rovnoběžky, 
různoběžky 

 

nákres – výslednice dvou sil 
 

pokus – tření, gravitace 
 
výklad – expoziční metoda vyučování: 
vypravování – síly, Newtonovy zákony 

Vzdělávací oblast 
Člověk a příroda 

Vyučovací předmět  
FYZIKA A ZÁKLADY CHEMIE 

Ročník  
7. 



 

 mít základní představu o 
Newtonových zákonech 

 poznat, zda je těleso v klidu 
nebo v pohybu vůči jinému 
tělesu 

 orientovat se v jednoduchých 
strojích a znát jejich praktické 
využití, zejména: kladka a páka 
 

 
 
 

Směsi 
 
Očekávané výstupy: 
žák 
CH-9-2-01  rozlišuje směsi a chemické látky  
CH-9-2-02  vypočítá složení roztoků, připraví prakticky roztok daného složení  
CH-9-2-03  vysvětlí základní faktory ovlivňující rozpouštění pevných látek  
CH-9-2-04  navrhne postupy a prakticky provede oddělování složek směsí o známém složení; uvede příklady oddělování složek v praxi  
CH-9-2-05  rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich výskytu a použití  
CH-9-2-06  uvede příklady znečišťování vody a vzduchu v pracovním prostředí a domácnosti, navrhne nejvhodnější preventivní opatření a způsoby 

likvidace znečištění 
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 
žák 
CH-9-2-01p  pozná směsi a chemické látky  
CH-9-2-02p  rozezná druhy roztoků a jejich využití v běžném životě  
CH-9-2-05p  rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich použití  
CH-9-2-06p  uvede zdroje znečišťování vody a vzduchu ve svém nejbližším okolí  
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 

Žák by měl 

 orientovat se v základních 
pojmech směs, roztok 

 rozlišovat druhy roztoků 

 

Směsi, roztoky 
- směsi 
- různorodé a 

stejnorodé roztoky 

 

Informatika – 

internetové 
vyhledávače a práce 
s informačními zdroji 

 

nákres – dělící metody 
 
pokus – dělící metody, rozpínavost 
plynů 



 

 popsat základní dělící metody 
(usazování, filtrace, destilace, 
krystalizace, sublimace) a jejich 
uplatnění v praxi 

 vysvětlit pojmy rozpustnost, 
nasycený a nenasycený roztok 

 znát složení vody, včetně chemických 

značek 

 pojmenovat chemickou značku 

kyslíku a vodíku 

 znát druhy vod (destilovaná, 
pitná, odpadní) 

 mít základní představu, jak 
přispívat k čistotě vod 

 orientovat se ve výrobě pitné vody 

 mít základní představu o složení 
vzduchu, čistotě ovzduší a ozonové 
vrstvě 

 

- koncentrace roztoku 
- nasycený, 

nenasycený roztok 
- rozpustnost, vlastnosti 
- dělící metody 
- voda 
- vzduch 

PT: EV – Lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí: video, vyprávění – 
ozonová vrstva, čistota vod a 
ovzduší 

 
výklad – expoziční metoda vyučování:  
 
vypravování – směs, roztok, dělící 
metody, voda, vzduch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Částicové složení látek a chemické prvky 
 
Očekávané výstupy: 
žák 
CH-9-3-01  používá pojmy atom a molekula ve správných souvislostech  
CH-9-3-02  rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny a pojmy užívá ve správných souvislostech  
CH-9-3-03  orientuje se v periodické soustavě chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a usuzuje na jejich možné vlastnosti 
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 
žák 
CH-9-3-02p  uvede nejobvyklejší chemické prvky a jednoduché chemické sloučeniny a jejich značky  
CH-9-3-03p  rozpozná vybrané kovy a nekovy a jejich možné vlastnosti  
 



 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 

Žák by měl 

 vlastními slovy popsat pojem 
chemická sloučenina 

 uvést příklady chemických sloučenin 

 určit a popsat vybrané prvky, 
vlastnosti a chemické značky 

 znát chemické značky (kyslík, dusík, 
vodík, železo, hliník) 

 

Atomy, chemické prvky 

- molekuly 
- atom 
- prvky, vlastnosti 
- chemické sloučeniny 
- názvosloví 

jednoduchých 
anorganických a 
organických sloučenin 

- periodická soustava prvků 

 

Přírodopis – složení Země 
 
Informatika – 

internetové 
vyhledávače a práce 
s informačními zdroji 

 

nákres – atom, molekula 
 
výklad – expoziční metoda 

vyučování: klasifikace a 
charakteristika atomů, molekul, 
prvků a sloučenin 

 
 
 
 
 
 
  



 

Vzdělávací oblast 
ČLOVĚK A PŘÍRODA 

Vyučovací předmět  
FYZIKA A ZÁKLADY CHEMIE 

Ročník  
8. 

 
 

Energie 
 
Očekávané výstupy: 
žák 
F-9-4-01  určí v jednoduchých případech práci vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa  
F-9-4-02  využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem  
F-9-4-03  využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu při řešení konkrétních problémů a úloh  
F-9-4-04  určí v jednoduchých případech teplo přijaté či odevzdané tělesem  
F-9-4-05  zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 
žák 
F-9-4-02p  uvede vzájemný vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem (bez vzorců)  
F-9-4-03p  rozpozná vzájemné přeměny různých forem energie, jejich přenosu a využití  
F-9-4-04p  rozezná v jednoduchých příkladech teplo přijaté či odevzdané tělesem  
F-9-4-05p  pojmenuje výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí  
 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 

Žák by měl 

 orientovat se v 
základních formách 
energie (pohybová, 
elektrická, jaderná) 

 vlastními slovy popsat výrobu 
a způsob vedení elektrické 
energie z elektráren do 
domácností 

 vlastními slovy popsat 
pojmy výkon, energie 

 popsat vlastními slovy 
principy elektráren 

 

Energie, zdroje energie 

- pohybová, 
polohová energie 

- vnitřní energie 
- elektrická 

energie a výkon 
- výroba a 

přenos 
elektrické 
energie 

- jaderná energie 
- jaderný reaktor 
- druhy elektráren 

 

Pracovní výchova – bezpečnost při 

práci s elektrickými spotřebiči 
 

Informatika – internetové vyhledávače a 
práce s informačními zdroji 

 

Zeměpis – místopis elektráren v ČR 

 

pokus – přeměna elektrické energie 
 
řízený rozhovor – využití 

přeměny elektrické energie 
 

výklad – expoziční metoda vyučování: 
vypravování – přeměna elektrické 

energie 



 

 popsat výhody, nevýhody 
elektráren 

 seznámit se s ochranou 
před radioaktivním 
zářením 

- ochrana před 
radioaktivním 
zářením 

 

 
Elektromagnetické a světelné děje  

 
Očekávané výstupy: 
žák 
F-9-6-01  sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu  
F-9-6-02  rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří elektrický proud a napětí  
F-9-6-03  rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy jejich vlastností  
F-9-6-04  využívá Ohmův zákon pro část obvodu při řešení praktických problémů  
F-9-6-05  využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na 

vznik indukovaného napětí v ní  
F-9-6-06  zapojí správně polovodičovou diodu  
F-9-6-07  využívá zákona o přímočarém šíření světla ve stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu světla při řešení problémů a úloh 
F-9-6-08  rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke kolmici, či od kolmice, a využívá této skutečnosti 

při analýze průchodu světla čočkami 
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 
žák 
F-9-6-01p  sestaví podle schématu jednoduchý elektrický obvod  
F-9-6-02p  vyjmenuje zdroje elektrického proudu  
F-9-6-03p  rozliší vodiče od izolantů na základě jejich vlastností; zná zásady bezpečnosti při práci s elektrickými přístroji a zařízeními; zná druhy 

magnetů a jejich praktické využití; rozpozná, zda těleso je, či není zdrojem světla  
F-9-6-07p  zná způsob šíření světla ve stejnorodém optickém prostředí; rozliší spojnou čočku od rozptylky a zná jejich využití  
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl 
 osvojit si bezpečné chování při práci 

s elektrickými přístroji a zařízeními 

 
Děje v přírodě 
- elektrický obvod 
- zdroj napětí, spotřebič, 

spínač 
- elektrické, magnetické pole 

 
Přírodopis – Země, Měsíc, 
planety sluneční soustavy 
 

 
nákres – magnetické pole 
 
pokus – sestavování jednoduchých 
elektrických obvodů 
 



 

 aktivně se účastnit jednoduchých 
praktických cvičení při zapojování 
elektrických obvodů 

 pojmenovat základní fyzikální 
značky elektrických obvodů 

 vlastními slovy popsat pojmy elektrické 
a magnetické pole, elektrický náboj 

 vlastními slovy popsat využití 
elektromotoru a transformátoru 

 mít základní představu o umělých a 
přírodních zdrojích světla 

 vlastními slovy popsat využití čoček a 
zrcadel v praxi 

 rozpoznat, zda těleso je, či není 
zdrojem světla 

 

- elektrický náboj 
- tepelné účinky elektrického 

proudu 
- elektromotor, transformátor 
- vlastnosti světla 
- rychlost 
- rovinné, duté, vypouklé 

zrcadlo 
- stín, zatmění Slunce, 

Měsíce 
 

Informatika – internetové 
vyhledávače a práce 
s informačními zdroji 

výklad – expoziční metoda vyučování 

 
 

Chemické reakce 
 
Očekávané výstupy: 
žák 
CH-9-4-01  rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí 

jejich využívání  
CH-9-4-02  přečte chemické rovnice a s užitím zákona zachování hmotnosti vypočítá hmotnost výchozí látky nebo produktu  
CH-9-4-03  aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení jejich nebezpečnému průběhu  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 
žák 
CH-9-4-01p  pojmenuje výchozí látky a produkty nejjednodušších chemických reakcí  
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 

Žák by měl 

 charakterizovat základní chemické 
reakce 

 

- chemické reakce 
- faktory ovlivňující 

rychlost chemických 
reakcí 

 

Informatika – 
internetové 
vyhledávače a práce 
s informačními zdroji 

 

nákres – nákresy jednoduchých 
chemických reakcí 

 

výklad – expoziční metoda vyučování 



 

 popsat rozdíl mezi chemickým 
prvkem a chemickou sloučeninou 

 popsat výchozí látky a produkty 
nejjednodušších chemických 
reakcí 

 vyjmenovat a popsat faktory 
ovlivňující chemické reakce 

 vlastními slovy popsat výrobu 
elektrického proudu 

- chemie a elektřina vypravování – klasifikace chemických 
reakcí a faktory, které tyto chemické 
reakce ovlivňují 

 
 

Anorganické sloučeniny  
 
Očekávané výstupy: 
žák 
CH-9-5-01  porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a posoudí vliv významných zástupců těchto látek 

na životní prostředí  
CH-9-5-02  vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich vliv na životní prostředí a uvede opatření, kterými jim lze předcházet  
CH-9-5-03  orientuje se na stupnici pH, změří reakci roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi 
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 
žák 
CH-9-5-01p  popíše vlastnosti a použití vybraných prakticky využitelných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a zná vliv těchto látek na životní prostředí  
CH-9-5-03p  orientuje se na stupnici pH, změří pH roztoku univerzálním indikátorovým papírkem  
                   - poskytne první pomoc při zasažení pokožky kyselinou nebo hydroxidem 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 

Žák by měl 

 vlastními slovy charakterizovat 
vlastnosti a použití vybraných 
prakticky využitelných hydroxidů, 
kyselin a solí

 popsat nežádoucí účinky čistících 
prostředků na lidský organismus

 vlastními slovy popsat, které faktory 
se podílejí na znečištění ovzduší, a 

 

- oxidy, vlastnosti 
- kyseliny a hydroxidy 

- kyslíkaté a nekyslíkaté 
soli 

 

Informatika – 

internetové 
vyhledávače a práce 
s informačními zdroji 

nákres – oxidy, hydroxidy, kyseliny 

pokus – neutralizace kyselin a 

hydroxidů výklad – expoziční metoda 

vyučování 

vypravování – využití bazénové chemie 



 

vysvětlit jejich dopad na životní
prostředí 

 

Zvukové děje 

Očekávané výstupy: 
žák 

F-9-5-01 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí pro šíření 
zvuku F-9-5-02 posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného hluku na životní prostředí 

 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 
opatření: žák 
F-9-5-01p  rozpozná zdroje zvuku, jeho šíření a odraz 
F-9-5-02p  posoudí vliv nadměrného hluku na životní prostředí a zdraví člověka 

 

 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 

Žák by měl 

 získat základní představu o šíření, 
odrazu zvuku, ozvěně, pohlcování 
zvuku a výšce zvukového tónu 

 vlastními slovy popsat co to je muzika, 
hudba, tón, zvuk, hluk a ruch 

 vlastními slovy posoudit vliv 
nadměrného hluku na životní prostředí 
a zdraví člověka 

 

Zvuk 

- vlastnosti zvuku 

 

Hudební výchova – absolutní 
sluch, hudební nástroje a zvuk, 
tón 

 
Informatika – internetové 

vyhledávače a práce 
s informačními zdroji 

 

výklad – expoziční metoda vyučování 
vypravování – zvuk 

 
Organické sloučeniny 

 
Očekávané výstupy: 
žák 
CH-9-6-01  rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití  
CH-9-6-02  zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede příklady produktů průmyslového zpracování ropy  
CH-9-6-03  rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití  



 

CH-9-6-04  orientuje se ve výchozích látkách a produktech fotosyntézy a koncových produktech biochemického zpracování, především bílkovinách, tucích, 
sacharidech  

CH-9-6-05  určí podmínky postačující pro aktivní fotosyntézu  
CH-9-6-06  uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů 
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 
žák 
CH-9-6-02p  zhodnotí užívání paliv jako zdrojů energie  
CH-9-6-02p  vyjmenuje některé produkty průmyslového zpracování ropy  
CH-9-6-06p  uvede příklady bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů v potravě z hlediska obecně uznávaných zásad správné výživy 
  

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 

Žák by měl 

 charakterizovat vlastními slovy 
pojmy uhlovodíky, deriváty 
uhlovodíků 

 vlastními slovy popsat praktické 
využití uhlovodíků, derivátů 
uhlovodíků a paliv 

 popsat příklady produktů 
průmyslového zpracování ropy 

 vlastními slovy popsat 
biochemické procesy v lidském 
těle 

 vlastními slovy popsat význam 
sacharidů, tuků, bílkovin a 
vitaminů 

 charakterizovat vlastními slovy 
vliv drog a kouření na lidský 
organismus  

 popsat negativní dopady na 
lidské tělo při nadměrném 
užívání alkoholu 
 

 

- Uhlovodíky (alkany, 
aromatické 
uhlovodíky) 

- paliva (ropa, uhlí, 
zemní plyn) 

- deriváty uhlovodíků 
(alkoholy) 

- přírodní látky 
(sacharidy, tuky, 
bílkoviny, vitaminy) 

 

Informatika – 
internetové 
vyhledávače a práce 
s informačními zdroji 

 

Výchova ke zdraví – 
výživa a zdraví 

 

PT: EV – Základní 
podmínky života: BMI 
(Body Mass Index) 

 

výklad – expoziční metoda vyučování 
vypravování – využití bazénové chemie 

 



 

 
Vzdělávací oblast 
ČLOVĚK A PŘÍRODA 

Vyučovací předmět  
FYZIKA A ZÁKLADY CHEMIE 

Ročník  
9. 

 
 

Vesmír 
 
Očekávané výstupy: 
žák 
F-9-7-01  objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a měsíců planet kolem planet  
F-9-7-02  odliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 
žák 
F-9-7-01p  objasní pohyb planety Země kolem Slunce a pohyb Měsíce kolem Země  
F-9-7-02  odliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností  
              - zná planety sluneční soustavy a jejich postavení vzhledem ke Slunci  
             - osvojí si základní vědomosti o Zemi jako vesmírném tělese a jejím postavení ve vesmíru 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl 
 osvojit si základní vědomosti o Zemi a 

Měsíci, jako vesmírných tělesech a 
jejich postavení ve vesmíru 

 rozpoznat, zda těleso je, či není 
zdrojem světla 

 mít základní představu o umělých a 
přírodních zdrojích světla 

 vlastními slovy vysvětlit pojmy: zatmění 
Měsíce, fáze Měsíce, pohyb Země 
kolem Slunce, pohyb Měsíce kolem 
Země 

 vyjmenovat planety Sluneční soustavy 
a určit jejich postavení vzhledem ke 
Slunci 
 

 
- Sluneční soustava 
- Země a Měsíc, jako 

vesmírná tělesa 

- hvězdy 

 
Informatika – internetové 
vyhledávače a práce 
s informačními zdroji 
 

 
výklad – expoziční metoda vyučování 
vypravování – Sluneční soustava 
 
 



 

 
 
 

Chemie a společnost 
 
Očekávané výstupy: 
žák 
CH-9-7-01  zhodnotí využívání prvotních a druhotných surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi  
CH-9-7-02  aplikuje znalosti o principech hašení požárů na řešení modelových situací z praxe  
CH-9-7-03  orientuje se v přípravě a využívání různých látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a zdraví člověka 
  
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 
žák 
CH-9-7-01p  uvede příklady využívání prvotních a druhotných surovin  
CH-9-7-03p  zhodnotí využívání různých látek v praxi vzhledem k životnímu prostředí a zdraví člověka  
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl 
 mít základní představu o chemickém 

průmyslu v ČR 

 znát možná rizika v souvislosti s 
používáním průmyslových hnojiv, 
detergentů, pesticidů a insekticidů 

 vlastními slovy popsat pojmy recyklace 
surovin, koroze 

 znát základní průmyslová hnojiva 

 mít základní představu k jakým účelům 
se průmyslová hnojiva používají 

 orientovat se v základních tepelně 
zpracovávaných materiálech 

 odhadnout praktické využití plastů 

 mít základní představu o hořlavinách, 
léčivech a návykových látkách 

 znát možná rizika v souvislosti s 
používáním návykových látek 

 
- chemický průmysl 
- průmyslová hnojiva 
- tepelně zpracovávané 

materiály (cement, vápno, 
sádra, keramika) 

- plasty a syntetická vlákna 
(vlastnosti, použití, 
likvidace) 

- detergenty, pesticidy a 
insekticidy 

- hořlaviny 

- léčiva a návykové látky 

 
Informatika – internetové 
vyhledávače a práce 
s informačními zdroji 
 
Zeměpis – místopis chemického 
průmyslu v ČR 

 
pokus – sádrový odlitek 
 
výklad – expoziční metoda vyučování 
vypravování – chemický průmysl, 
průmyslová hnojiva, tepelně 
zpracovávané materiály, plasty a 
syntetická vlákna, detergenty, pesticidy, 
insekticidy, hořlaviny, léčiva a návykové 
látky 
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6.7 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: UMĚNÍ A KULTURA 
 
Vzdělávací oblast Umění a kultura je zařazena ve všech ročnících ZŠ. Přispívá k celkovému rozvoji 
osobnosti žáka, rozvíjí jeho tvořivé schopnosti a působí na estetické cítění. Seznamuje žáky 
s hudebními a výtvarnými uměleckými díly a jejich historií. Přispívá k poznávání národní kultury a 
k uvědomování si jejích hodnot. Získané dovednosti mohou žáci uplatnit při zájmových činnostech 
i vlastních realizacích při veřejných vystoupeních a výstavách. Učivo má i rehabilitační a relaxační 
charakter a umožňuje lepší socializaci žáka. 
V rámci učebního plánu se vzdělávací oblast realizuje ve dvou předmětech: Hudební výchova a 
Výtvarná výchova. 

 
 

6.7.1 Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu 
 
Obsahové, organizační a časové vymezení 
 
Vyučovací předmět Hudební výchova rozvíjí pozitivní vztah k hudbě, podporuje schopnost emocionálně 
vnímat a prožívat hudbu, chápat hudební kultury a hudební styly. Prostřednictvím hudebních činností 
rozvíjí u žáků individuální hudební dovednosti a schopnosti – intonační, dechové, sluchové, řečové, 
rytmické, instrumentální, hudebně pohybové a tvořivé. Skrze vnímání různých druhů melodií a harmonií 
při poslechu hudby dochází u žáků také ke zvyšování kognitivních funkcí. 
Hudební výchova se vyučuje v 1. – 9. ročníku, v každém ročníku je 1 vyučovací hodina týdně. 

 
Uplatňované metody a formy práce 
Výuka hudební výchovy probíhá ve třídách, v tělocvičně či na školní zahradě formou skupinové a 
individuální práce. Učitel při hodinách využívá zpěvníky, listy pro notový záznam, sešity, obrazový 
materiál, audio a audiovizuální techniku, internet a interaktivní tabuli, rytmické a instrumentální nástroje 
(zobcové flétny, Orffovy nástroje, bubny, apod.). 
 
Učitel využívá k naplňování jednotlivých klíčových kompetencí následující výchovné a vzdělávací 
strategie: 
 
Kompetence k učení 
Žák by měl: 

 využívat vhodné naučené metody při osvojování si písní 
- učitel umožňuje žákovi (v praktických činnostech) ověřovat si získané poznatky a 

dovednosti 
- motivuje žáka k dalšímu učení kladným hodnocením a důrazem na jeho výkony a 

pokroky 

 pracovat s učebními materiály a s vhodnými hudebními nástroji 
- učitel používá názorných demonstrací 

 znát základní hudební pojmy 
- učitel vysvětluje žákovi význam hudebních pojmů 

 
Kompetence sociální a personální 
Žák by měl: 

 respektovat pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňovat kvalitu společné 
práce 

- učitel upřednostňuje ve výuce metody skupinové práce a vzájemnou pomoc  
- pozitivním hodnocením a soustavným vyzdvihováním kladných osobních vlastností u 

žáka vytváří a upevňuje pocit jeho vlastní jedinečnosti 
- zprostředkováním osobních kontaktů a prožitků učí žáka tolerovat ostatní 

 
Kompetence pracovní 
Žák by měl: 

 zvládat základní pracovní návyky a postupy při získávání hudebních dovedností 
- učitel vede žáka k osvojování základních pracovních návyků a postupů při získávání 

hudebních dovedností 
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- seznamuje žáka s  technickým vybavením, které používá při zpěvu, poslechu a 
hudebně pohybové výchově. 

 
 
Zařazená průřezová témata 
Osobnostní a sociální výchova 

- Kreativita: dramatizace písní 
- Rozvoj schopností poznávání: hry na smyslové vnímání – hudební pexeso, hádanky 
- Psychohygiena: relaxace 

 
 Mediální výchova  

- Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení: skupinová práce: vyhledat na internetu 
informace o skladatelích a jejich díle 

 
 
 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vzdělávací oblast 
UMĚNÍ A KULTURA 

Vyučovací předmět 
HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Ročník 
1. - 3. 

 
Očekávané výstupy – 1. období 
žák 
HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase 
HV-3-1-02   rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem 
HV-3-1-03   využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře 
HV-3-1-04  reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie 
HV-3-1-05   rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby 
HV-3-1-06   rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální 
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 
žák 
HV-3-1-01p zpívá jednoduché písně v rozsahu kvinty 
HV-3-1-02p   správně a hospodárně dýchá a zřetelně vyslovuje při rytmizaci říkadel i při zpěvu 
HV-3-1-04p   reaguje pohybem na tempové a rytmické změny  
HV-3-1-05p   rozliší sílu zvuku 

- pozorně vnímá jednoduché skladby 
 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 zazpívat jednoduché písně 
v rozsahu kvinty 

 vybavit si s pomocí učitele slova 
písní 

 dbát na zřetelnou výslovnost při 
rytmizaci říkadel i při zpěvu, ovládat 
správné a hospodárné dýchání 

 využívat jednoduché hudební 
nástroje 

 rozlišit sílu zvuku     

 rozpoznat zvuky různých hudebních 
nástrojů (buben, housle, klavír, 
kytara) 

 
Vokální a instrumentální činnosti 

 dechová cvičení 

 zpěv jednoduchých lidových a 
umělých písní 

 rytmizace a melodizace říkadel 

 hra na tělo (tleskání, pleskání, 
dupání) 

 hra na jednoduché hudební 
nástroje (Orffovy) 
 

Poslechové činnosti 

 poslech zvuků kolem nás 

 poslech zvuků hudebních 
nástrojů 

 
Člověk a jeho svět - roční období, 
lidové obyčeje, řemesla 
 
Výtvarná výchova - hudební 
omalovánky, ilustrace k písničce 
 
PT: OSV – Rozvoj schopností 
poznávání: hry na smyslové vnímání 
– hudební pexeso, hádanky 
 
PT: OSV – Psychohygiena: 
relaxace 
 

 
hudební hádanky 
 
pohybová senzomotorika – malování do 
vzduchu 
 
skupinová deklamace říkadel s pečlivou 
artikulací 
 
CD nosiče, internet, interaktivní tabule 
 
jednoduchý pohybový projev 
realizujeme v lavicích 
zvládnuté pohybové prvky aplikujeme 
v prostoru se skupinou 
 



 

 soustředit se na poslech krátké 
jednoduché skladby 

 poznat jednoduché dětské písně 
podle melodie 

 propojit vlastní pohyb s hudbou 

 poslech písní a krátkých skladeb 
určených dětem            ( 
ukolébavka, pochod apod. ) 

 poslech relaxační hudby 

 poznávání dětských písní podle 
melodie 
 

Hudebně pohybové činnosti 

 pohybové hry s dětskými říkadly 

 pohybová improvizace podle 
hudby a rytmu 
 

Tělesná výchova - hudebně 
pohybové hry, pochodový krok, 
uvolňovací cvičení s hudbou 

rekvizity – barevné stuhy a šátky, loutky, 
jednoduché Orffovy nástroje 
 

 
 
 

  



 

Vzdělávací oblast 
UMĚNÍ A KULTURA 

Vyučovací předmět 
HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Ročník 
4.  

 
Očekávané výstupy 
žák  
HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá 

získané pěvecké dovednosti 
HV-5-1-02   realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň zapsanou 

pomocí not  
HV-5-1-03 využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností jednoduché, popřípadě složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k reprodukci 

jednoduchých motivů skladeb a písní  
HV-5-1-04   rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby 
HV-5-1-05   vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí elementární hudební improvizace  
HV-5-1-06   rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné 

harmonické změny  
HV-5-1-07   ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě individuálních schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 
žák  
HV-5-1-01p   zpívá písně v přiměřeném rozsahu k individuálním schopnostem  
HV-5-1-02p, HV-5-1-07p  propojí vlastní pohyb s hudbou  
HV-5-1-03p   doprovodí spolužáky na rytmické hudební nástroje  
HV-5-1-06p   odliší tóny podle výšky 

pozorně vnímá znějící hudbu různých skladeb   
 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 zazpívat písně v přiměřeném 
rozsahu k individuálním 
schopnostem 

 doprovodit spolužáky na rytmické 
hudební nástroje 

 správně hospodařit s dechem při 
interpretaci písní – frázování 

 
Vokální a instrumentální činnosti 

 zpěv lidových a umělých písní 
v přiměřeném rozsahu 

 rytmizace písní a říkadel 

 hra na tělo 

 hra na jednoduché hudební 
nástroje (Orffovy) 

 rytmická cvičení 

 dechová cvičení 

 
Člověk a jeho svět - písně a říkadla 
s tématikou – roční období, zvyky a 
obyčeje 
 
Výtvarná výchova - hudební 
omalovánky, malování podle hudby  
 
Tělesná výchova - poskoky, tanec 
s náčiním 
 

 
kombinace zpěvu s doprovodem a bez 
doprovodu 
individuální a skupinová deklamace 
říkadel s pečlivou artikulací v různém 
tempu 
hry s rytmem 
hry na ozvěnu 
rytmické hádanky 
jednoduché Orffovy nástroje 
CD nosiče, internet, interaktivní tabule 



 

 soustředit se na poslech 
přiměřených skladeb 

 odlišit tóny podle výšky 

 propojit vlastní pohyb s hudbou 
 
 
 
 
 

 
Poslechové činnosti 

 poslech jednotlivých hudebních 
nástrojů a jejich poznávání  

 rozlišování tónů podle výšky 

 poslech zpěvních hlasů  

 (sólový zpěv, dueta) 
 
Hudebně pohybové činnosti 

 pochod podle hudebního 
doprovodu 

 hudebně pohybové hry 

 taneční improvizace 
 

 pantomimické vyjádření obsahu říkadla 
a písní 
skupinová pohybová improvizace 
kombinace pohybových prvků 

 
  



 

Vzdělávací oblast 
UMĚNÍ A KULTURA 

Vyučovací předmět 
HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Ročník 
5.  

 
Očekávané výstupy 
žák  
HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá 

získané pěvecké dovednosti 
HV-5-1-02   realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň zapsanou 

pomocí not  
HV-5-1-03   využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností jednoduché, popřípadě složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k reprodukci 

jednoduchých motivů skladeb a písní  
HV-5-1-04   rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby 
HV-5-1-05   vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí elementární hudební improvizace  
HV-5-1-06   rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné 

harmonické změny  
HV-5-1-07   ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě individuálních schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace  
  
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 
žák  
HV-5-1-01p   zpívá písně v přiměřeném rozsahu k individuálním schopnostem  
HV-5-1-02p, HV-5-1-07p  propojí vlastní pohyb s hudbou  
HV-5-1-03p   doprovodí spolužáky na rytmické hudební nástroje  
HV-5-1-06p   odliší tóny podle výšky, síly a barvy   
                      pozorně vnímá znějící hudbu různých skladeb   
                      správně hospodaří s dechem při interpretaci písní – frázování 
 
 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 zazpívat písně v přiměřeném 
rozsahu k individuálním 
schopnostem 

 doprovodit spolužáky na rytmické 
hudební nástroje 

 správně hospodařit s dechem při 
interpretaci písní - frázování 

 
Vokální a instrumentální činnosti 

 zpěv lidových a umělých písní 
v přiměřeném rozsahu 

 rytmizace písní a říkadel 

 hra na tělo 

 hra na jednoduché hudební 
nástroje (Orffovy) 

 
Člověk a jeho svět - písně a říkadla 
s tématikou – roční období, zvyky a 
obyčeje 
 
PT: OSV – Kreativita: dramatizace 
písní 
 

 
kombinace zpěvu s doprovodem a bez 
doprovodu 
Individuální a skupinová deklamace 
říkadel s pečlivou artikulací v různém 
tempu 
hry s rytmem 
hry na ozvěnu 
rytmické hádanky 



 

 soustředit se na poslech 
přiměřených skladeb 

 odlišit tóny podle výšky, síly a barvy 

 propojit vlastní pohyb s hudbou 

 rytmická cvičení 

 dechová cvičení 
 

Poslechové činnosti 

 poslech jednotlivých hudebních 
nástrojů a jejich poznávání 
podle barvy zvuku 

 rozlišování tónů podle výšky, 
síly a délky 

 poslech zpěvních hlasů (sbory, 
sólový zpěv, duet) 
 

Hudebně pohybové činnosti 

 pochod podle hudebního 
doprovodu, polkový krok 

 hudebně pohybové hry 

 taneční improvizace 
 

Výtvarná výchova - hudební 
omalovánky, malování podle hudby 
 
Tělesná výchova - přísunný krok, 
poskoky, tanec s náčiním 

jednoduché Orffovy nástroje 
CD nosiče, internet, interaktivní tabule 
pantomimické vyjádření obsahu říkadla 
a písně 
skupinová pohybová improvizace 
kombinace pohybových prvků 
pohybové ztvárnění prvků 

 
  



 

 

Vzdělávací oblast 
UMĚNÍ A KULTURA 

Vyučovací předmět 
HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Ročník 
6.  

 
Očekávané výstupy  
žák 
HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách 
HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a 

rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého 
HV-9-1-03  reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností různé motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí 

jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace 
HV-9-1-04  realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně a skladby různých stylů a žánrů 
HV-9-1-05  rozpozná některé z tanců různých stylových období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě a na základě 

individuálních hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede jednoduchou pohybovou vazbu 
HV-9-1-06  orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické sémantické prvky, chápe jejich význam v 

hudbě a na základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku 
HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového období a porovnává ji z hlediska její slohové 

a stylové příslušnosti s dalšími skladbami 
HV-9-1-08  vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění 
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 
žák  
HV-9-1-01p  doprovází písně pomocí ostinata  
HV-9-1-02p, HV-9-1-03p interpretuje vybrané lidové a umělé písně   
HV-9-1-04p  rozeznává různé hudební žánry  
                     rozpozná vybrané hudební nástroje symfonického orchestru 
 
 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 znát a interpretovat vybrané lidové a 
umělé písně ve skupině  

 pokusit se doprovázet písně pomocí 
ostinata 

 rozpoznat vybrané hudební nástroje  

 
Vokální a instrumentální činnosti 

 zpěv jednohlasých písní 
v přiměřeném rozsahu 

 jednoduchá rytmická cvičení  

 rytmické doprovody písní 
s využitím rytmické figury 

 
Občanská výchova - státní hymna 
 
Výtvarná výchova - malování na 
hudbu, hudební nástroje 
 
Tělesná výchova - základní taneční 
kroky, pohybové ztvárnění hudby 

 
Orffovy nástroje 
CD nosiče, internet, interaktivní tabule 



 

 poznávat různé hudební žánry 

 propojit vlastní pohyb s hudbou  
 

 

 hra na tělo 
 

Poslechové činnosti 

 hudební nástroje 

 známé melodie z pohádek a 
dětských filmů 

 lidová hudba, folk 
 
Hudebně pohybové činnosti 

 taneční improvizace 

 tanec podle jednoduché 
choreografie 
 

 
  



 

 

Vzdělávací oblast 
UMĚNÍ A KULTURA 

Vyučovací předmět 
HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Ročník 
7. 

 
Očekávané výstupy 
žák 
HV-9-1-01  využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách 
HV-9-1-02  uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a 

rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého 
HV-9-1-03  reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností různé motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí 

jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace 
HV-9-1-04  realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně a skladby různých stylů a žánrů 
HV-9-1-05  rozpozná některé z tanců různých stylových období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě a na základě 

individuálních hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede jednoduchou pohybovou vazbu 
HV-9-1-06  orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické sémantické prvky, chápe jejich význam v 

hudbě a na základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku 
HV-9-1-07  zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového období a porovnává ji z hlediska její slohové 

a stylové příslušnosti s dalšími skladbami 
HV-9-1-08  vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění 
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 
žák  
HV-9-1-01p  doprovází písně pomocí ostinata  
HV-9-1-02p, HV-9-1-03p interpretuje vybrané lidové a umělé písně   
HV-9-1-04p  rozeznává různé hudební žánry  
                     rozpozná vybrané hudební nástroje symfonického orchestru 
 
 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 znát a interpretovat vybrané lidové a 
umělé písně ve skupině  

 pokusit se doprovázet písně pomocí 
ostinata 

 
Vokální a instrumentální činnosti 

 zpěv jednohlasých písní 
v přiměřeném rozsahu 

 intonační cvičení 

 
Výtvarná výchova - malování na 
hudbu, hudební nástroje 
 
Tělesná výchova - základní taneční 
kroky, pohybové ztvárnění hudby 

 
Orffovy nástroje 
CD nosiče, internet, interaktivní tabule 



 

 rozpoznat vybrané hudební nástroje 
symfonického orchestru 

 poznávat různé hudební žánry 

 propojit vlastní pohyb s hudbou  

 instrumentální a rytmické 
doprovody písní s využitím 
melodické nebo rytmické figury 

 hra na tělo 
 
Poslechové činnosti 

 hudební nástroje 

 filmové melodie 

 vážná hudba 

 lidová hudba, folk 

 pop 
 
Hudebně pohybové činnosti 

 taneční improvizace 

 tanec podle jednoduché  

 choreografie 

 základní taneční kroky 
klasických tanců 
 

 
  



 

Vzdělávací oblast 
UMĚNÍ A KULTURA 

Vyučovací předmět 
HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Ročník 
8. 

 
Očekávané výstupy 
žák  
HV-9-1-01  využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách  
HV-9-1-02  uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a 

rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého  
HV-9-1-03  reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností různé motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí 

jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace  
HV-9-1-04  realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně a skladby různých stylů a žánrů  
HV-9-1-05  rozpozná některé z tanců různých stylových období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě a na základě 

individuálních hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede jednoduchou pohybovou vazbu  
HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické sémantické prvky, chápe jejich význam v 

hudbě a na základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku 
HV-9-1-07  zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového období a porovnává ji z hlediska její slohové 

a stylové příslušnosti s dalšími skladbami  
HV-9-1-08  vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 
žák  
HV-9-1-01p  doprovází písně pomocí ostinata  
HV-9-1-02p, HV-9-1-03p interpretuje vybrané lidové a umělé písně  
HV-9-1-04p  rozeznává různé hudební žánry  
                     rozpozná vybrané hudební nástroje symfonického orchestru –  
                     uvede některá jména hudebních skladatelů  
 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 znát a interpretovat vybrané lidové a 
umělé písně hromadně i jednotlivě 

 doprovázet písně pomocí ostinata 

 znát vybrané hudební skladatele  

 poznat vybrané hudební nástroje 
symfonického orchestru 

 
Vokální a instrumentální činnost 

 zpěv jednohlasých písní 
v daném rozsahu 

 intonační cvičení 

 instrumentální a rytmické 
doprovody písní s využitím 
melodické nebo rytmické figury 

 
Výtvarná výchova - malování na 
hudbu, výtvarné ztvárnění hudebních 
nástrojů 
 
Zeměpis - místa narození hudebních 
skladatelů 
 

 
Orffovy nástroje,  
rytmické hudební nástroje 
CD nosiče, internet, interaktivní tabule 
jednoduché choreografie 



 

 rozlišit různé hudební žánry 

 propojit vlastní pohyb s hudbou  

 hra na tělo 
 
Poslechové činnosti 

 poslech klasické a současné 
hudby 

 hudební nástroje 

 lidová hudba, folk 

 vážná hudba 

 pop 

 rock 
 

Hudebně pohybové činnosti 

 taneční improvizace na 
klasickou a moderní hudbu 

 taktování na hudbu 
 

Pracovní výchova, Výtvarná 
výchova – výroba drobných 
rytmických hudebních nástrojů 
 
Tělesná výchova – rytmicko-
pohybová cvičení 
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9. 

 
Očekávané výstupy 
žák  
HV-9-1-01  využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách  
HV-9-1-02  uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a 

rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého  
HV-9-1-03  reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností různé motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché 

doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace  
HV-9-1-04  realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně a skladby různých stylů a žánrů  
HV-9-1-05  rozpozná některé z tanců různých stylových období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě a na základě 

individuálních hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede jednoduchou pohybovou vazbu  
HV-9-1-06  orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické sémantické prvky, chápe jejich význam v 

hudbě a na základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku 
HV-9-1-07  zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového období a porovnává ji z hlediska její slohové 

a stylové příslušnosti s dalšími skladbami  
HV-9-1-08  vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 
žák  
HV-9-1-01p  doprovází písně pomocí ostinata  
HV-9-1-02p, HV-9-1-03p interpretuje vybrané lidové a umělé písně  
HV-9-1-04p  rozeznává různé hudební žánry  
                     pozorně vnímá znějící hudbu skladeb většího rozsahu –  
                     rozpozná vybrané hudební nástroje symfonického orchestru –  
                     uvede některá jména hudebních skladatelů a název některého z jejich děl  
 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 znát a interpretovat vybrané lidové a 
umělé písně hromadně i jednotlivě 

 doprovázet písně pomocí ostinata 

 znát vybrané hudební skladatele a 
jejich díla 

 
Vokální a instrumentální činnost 

 zpěv jednohlasých a 
vícehlasých (kánon) písní 
v daném rozsahu 

 intonační cvičení 

 
Výtvarná výchova - malování na 
hudbu, výtvarné ztvárnění hudebních 
nástrojů 
 
PT: MV – Kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení: skupinová 

 
Orffovy nástroje,  
rytmické hudební nástroje 
CD nosiče, internet, interaktivní tabule 
jednoduché choreografie 



 

 soustředěně poslouchat hudební 
skladby většího rozsahu 

 poznat vybrané hudební nástroje 
symfonického orchestru 

 rozlišit různé hudební žánry 

 propojit vlastní pohyb s hudbou  
 
 

 instrumentální a rytmické 
doprovody písní s využitím 
melodické nebo rytmické figury 

 hra na tělo 
 
Poslechové činnosti 

 poslech děl nejvýznamnějších 
hudebních skladatelů 

 poslech klasické a současné 
hudby 

 rozlišování zpěvních hlasů 

 hudební nástroje 

 lidová hudba 

 vážná hudba 

 pop 

 rock 

 jazz 
 
Hudebně pohybové činnosti 

 taneční improvizace na 
klasickou a moderní hudbu 

 taktování na hudbu 
 

práce: vyhledat na internetu 
informace o skladatelích a jejich díle 
 
Zeměpis - místa narození hudebních 
skladatelů 
 
Pracovní výchova, Výtvarná 
výchova – výroba drobných 
rytmických hudebních nástrojů 
 
Tělesná výchova – rytmicko -
pohybová cvičení 
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6.7.2 Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu 
 
Vyučovací předmět Výtvarná výchova kultivuje estetický vkus ve vztahu k sobě a okolí. Vychovává 
k estetickému osvojování přírody a světa kolem nás prostřednictvím výtvarných činností, rozvíjí 
schopnosti žáků, zvláště vnímání, senzibilitu, fantazii, vůli a tvořivost. Úkolem je získávání výtvarných 
vědomostí a dovedností s použitím vhodných výtvarných technik, schopnost vyjadřovat se a nabývat 
tak všestranných dovedností. Přispívá k poznávání národní kultury a uvědomění si jejích hodnot. 
Získané dovednosti mohou žáci uplatnit při zájmových činnostech, vlastních realizacích a výstavách. 
Je realizována ve všech ročnících základní školy – v 1. a 2. ročníku, v 6. a v 7. ročníku dvě hodiny týdně, 
v ostatních ročnících s jednohodinovou dotací.  
 
Uplatňované metody a formy práce   
Výuka probíhá převážně ve třídách či v přírodě a to formou skupinové či individuální práce. Rozvíjí se 
kresba, malba, grafické a kombinované techniky, koláž, asambláž. Pracuje se s fotografií, digitální 
fotografií, modeluje se, žáci pracují s písmem, kreslí písmo. Učitel používá k výuce literaturu o 
výtvarném umění, reprodukce, videonahrávky. 
 
Učitel využívá k naplňování jednotlivých klíčových kompetencí následující výchovné a vzdělávací 
strategie: 
 
Kompetence k učení 
Žák by měl: 

 poznávat své vlastní možnosti, získávat dovednosti na základě vlastních zkušeností a 
manuálních činností 
- učitel umožňuje žákovi práci s různým materiálem a technikami  
- zadává žákovi úkoly přiměřené jeho schopnostem 

 vytvářet své vlastní práce a projekty 
- učitel umožňuje žákovi více způsoby ověřovat získané zkušenosti a naučené praktické 

činnosti 
- motivuje žáka k dalším praktickým činnostem povzbuzením a kladným hodnocením jeho 

výkonu 

 podílet se dle svých schopností na výzdobě třídy a školy  
- učitel vede žáka ke kolektivní činnosti a spolupráci při výzdobě školy 

 
Kompetence sociální a personální  
Žák by měl: 

 respektovat autoritu, příklad a pomoc pedagoga 
- učitel je nápomocen žákovi při praktických činnostech  

 tolerovat ostatní spolužáky a vzájemně si pomáhat  
- učitel vede žáka prací ve skupině k toleranci a vzájemné pomoci handicapovaným a 

integrovaným spolužákům  
 

Kompetence pracovní  
Žák by měl: 

 zvládat vybrané pracovní postupy a osvojit si pracovní návyky 
- učitel vede žáka praktickými činnostmi k osvojení si základních pracovních návyků, 

postupů a k bezpečnosti při práci 

 seznámit se s výtvarnými technikami a používaným materiálem 
- učitel umožňuje žákovi pracovat s různým výtvarným materiálem 
- vybírá pro žáky tradiční i netradiční techniky a formy práce 

 manuální činností rozvíjet motoriku, zručnost a přesnost 
- učitel nacvičuje se žákem tahy a kresbou procvičuje jemnou motoriku 
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Zařazená průřezová témata 
Osobnostní a sociální výchova  

 Sebepoznání a sebepojetí: lidská postava 
Environmentální výchova 

 Vztah člověka k prostředí: životní prostředí a jeho vliv na život 
Mediální výchova 

 Tvorba mediálního sdělení: video, čtení, vyprávění – pohádky, ilustrace, dětské časopisy 
Multikulturní výchova  

 Multikulturalita: návštěva muzeí, výstav, komplexní přehled uměleckých slohů a stylů u nás, 
v Evropě, ve světě 

 

 



 

Vzdělávací oblast 
UMĚNÍ A KULTURA 

Vyučovací předmět 
VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Ročník 
1. – 3. 

 
Očekávané výstupy 1. období: 
žák  
VV-3-1-01  rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností 

vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a představ  
VV-3-1-02  v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a 

další prvky a jejich kombinace  
VV-3-1-03  vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky  
VV-3-1-04  interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svou dosavadní zkušeností  
VV-3-1-05  na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či 

upravil 
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 
žák 
VV-3-1-01 až VV-5-1-05p  zvládá základní dovednosti pro vlastní tvorbu  
VV-3-1-01p  rozpoznává, pojmenovává a porovnává linie, barvy, tvary, objekty ve výsledcích tvorby vlastní, tvorby ostatních i na 

příkladech z běžného života (s dopomocí učitele)  
VV-3-1-02p, VV-3-1-04p  uplatňuje vlastní zkušenosti, prožitky a fantazii při tvůrčích činnostech, je schopen výsledky své činnosti sdělit svým 

spolužákům 
 
 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata a 
mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiál 

 
Žák by měl 

 s pomocí rozpoznat, pojmenovat a 
porovnat linie, barvy, tvary, objekty 

 s návodnými otázkami popsat 
vlastní tvorbu a sdělit výsledky své 
práce 

 využít zrakové, sluchové a 
hmatové vjemy pro vlastní tvorbu 

 uplatňovat vlastní zkušenosti, 
prožitky a fantazii při tvůrčích 
činnostech 

 
- čmárání, tahy svislé, šikmé, 

vodorovné, kroužení, ovál 
- poznání používaných barev a 

materiálů 
- otisky, řazení jednoduchých 

prvků 
- kroužení do středu, od středu, 

kruh, pozorování přírodnin a 
napodobování tvarů 

- zdokonalování kresby, malby 
tvarů přírodních i umělých, 
světlé a tmavé plochy 

 
Tělesná výchova – rozvoj 
jemné motoriky – pohyby ruky 
(paže, loket, zápěstí), úchop a 
držení, zdokonalování jemné 
motoriky  
 
Matematika – plošné 
geometrické tvary 
 
Český jazyk – předčítání 
pohádky, říkadla, básně, četba a 
obsah pohádky, reprodukce 

 
rozvoj motoriky paže, lokte, zápěstí  
kresba do písku, krupice, rýže, na velký 
balicí papír, prstem, houbičkou – 
napodobování pohybu, hra s barvou  
základy kresby a malby 
 
seznámení s výtvarnými materiály pro 
kresbu (prsty, mycí houba, široký štětec, 
houbička, křídy – práce na větší formát, 
např. tabule; trojhranné voskovky, měkká 
tužka) 
 



 

 - s pomocí popis a zhodnocení 
své práce 
 

 seznámení s výtvarnými materiály pro 
malbu (vodové a temperové barvy, štětce, 
houbička, prsty) 
 
technika „mokré do mokrého" – rozpíjení, 
zapouštění barev 
modelína,  
obkreslování těla, rukou, 

tiskátka, otisky přírodnin 
 

 



 

Vzdělávací oblast 
UMĚNÍ A KULTURA 

Vyučovací předmět 
VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Ročník 
4.  

 
Očekávané výstupy: 
žák     
VV-5-1-01  při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření; porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, barevné 

kontrasty, proporční vztahy a jiné)   
VV-5-1-02  užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu k celku: v plošném vyjádření linie a barevné plochy; v objemovém vyjádření 

modelování a skulpturální postup; v prostorovém vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako nezávislý model  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 
žák 
VV-5-1-01p   uplatňuje základní dovednosti pro vlastní tvorbu, realizuje svůj tvůrčí záměr  
VV-5-1-01p, VV-5-1-02p  rozlišuje, porovnává, třídí a pojmenovává linie, barvy, tvary, objekty, rozpoznává jejich základní vlastnosti a vztahy 

(kontrasty – velikost, barevný kontrast), uplatňuje je podle svých schopností při vlastní tvorbě, při vnímání tvorby 
ostatních i umělecké produkce i na příkladech z běžného života (s dopomocí učitele)  

 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 dle svých schopností zvládnout 
jednoduché linie a tvary, napodobit 
skutečnost 

 

 s pomocí využít vlastní prožitky a 
zkušenosti ve své tvorbě 

 

 s pomocí uplatnit základní vlastnosti 
a vztahy linií, barev a tvarů  

 

 kreslením, malováním, modelováním 
zobrazit věci denní potřeby i 
přírodniny dle předlohy 

 

 s pomocí rozpoznat základní 
vlastnosti a vztahy (velikost, barevný 
kontrast) 

 
- dle svých schopností 

zdokonalování kresby, malby tvarů 
(čtverec, obdélník - rytmické 
řazení), objekty 

 
- dle svých schopností výtvarné 

vyprávění vlastního zážitku 
 
- poznávání a výtvarné zobrazování 

přírody a světa vytvořeného 
člověkem 

 
- dle svých schopností vyjádření 

představy o světě, rozvíjení 
fantazie 

 
- výtvarné vyjádření tvaru, barvy, 

linie a vztahů mezi nimi  
 

 
Člověk a jeho svět – lidské 
tělo, lidé, zvířata, nejbližší 
okolí 
 
Matematika – geometrické 
tvary 
 
Hudební výchova – 
poslech 
 
Český jazyk – práce s 
knihou  

 
kresba, malba, modelování a prostorové 
vytváření 
 
malba postavy, jednoduché prostorové 
práce 
 
olejové, suché pastely 
 
kolektivní práce – koláž, modelování, 
kombinace a ladění barev – teplé, 
studené, pravidelné řazení  



 

- malba na hudbu, vyjádření nálady, 
stavu a pohybu, abstrakce 
 



 

 

Vzdělávací oblast 
UMĚNÍ A KULTURA 

Vyučovací předmět 
VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Ročník 
5. 

 
Očekávané výstupy 2. období: 
žák 
VV-5-1-01  při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření; porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, barevné 

kontrasty, proporční vztahy a jiné)   
VV-5-1-02  užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu k celku: v plošném vyjádření linie a barevné plochy; v objemovém vyjádření 

modelování a skulpturální postup; v prostorovém vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako nezávislý model  
VV-5-1-03  při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají 

komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy  
VV-5-1-04  nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je 

v plošné, objemové i prostorové tvorbě  
VV-5-1-05  osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i neobvyklých 

pocitů a prožitků svobodně volí a kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů současného výtvarného umění)  
VV-5-1-06  porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace  
VV-5-1-07  nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil 
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 
žák 
VV-5-1-01p až VV-5-1-07p  uplatňuje základní dovednosti pro vlastní tvorbu, realizuje svůj tvůrčí záměr  
VV-5-1-01p, VV-5-1-02p  rozlišuje, porovnává, třídí a pojmenovává linie, barvy, tvary, objekty, rozpoznává jejich základní vlastnosti a vztahy 

(kontrasty – velikost, barevný kontrast), uplatňuje je podle svých schopností při vlastní tvorbě, při vnímání tvorby 
ostatních i umělecké produkce i na příkladech z běžného života (s dopomocí učitele)  

VV-5-1-03p, VV-5-1-04p  při tvorbě vychází ze svých zrakových, hmatových i sluchových vjemů, vlastních prožitků, zkušeností a fantazie  
VV-5-1-06p    vyjádří (slovně, mimoslovně, graficky) pocit z vnímání tvůrčí činnosti vlastní, ostatních i uměleckého díla  
 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 dle svých schopností zvládnout 
jednoduché linie a tvary, 
napodobit skutečnost 
 

 využít vlastní prožitky a 
zkušenosti ve své tvorbě 

 
- výtvarné vyprávění vlastního 

zážitku 
 
- vyjádření představy o světě, vztah 

k lidem, společnosti, rozvíjení 
fantazie 
 

 
Člověk a jeho svět – lidské 
tělo, lidé, zvířata, nejbližší okolí 
 
PT: MV – Tvorba mediálního 
sdělení: video, čtení, vyprávění 
– pohádky, ilustrace, dětské 
časopisy 

 
kresba, malba, modelování a prostorové 
vytváření 
 
malba postavy, jednoduché prostorové 
práce 
 
dokreslování portrétu, postavy, zvířat 



 

 

 uplatnit základní vlastnosti a 
vztahy linií, barev a tvarů  
 

 dle svých schopností zvládnout 
tradiční a netradiční výtvarné 
techniky 
 

 zobrazit věci denní potřeby i 
přírodniny dle předlohy 
 

 rozpoznat základní vlastnosti a 
vztahy (velikost, barevný 
kontrast) 
 

 při tvorbě vycházet ze svých 
zrakových, hmatových i 
sluchových vjemů, vlastních 
prožitků, zkušeností a fantazie 

 

 vyjádřit (slovně, mimoslovně, 
graficky) pocit z vnímání tvůrčí 
činnosti vlastní, ostatních i 
uměleckého díla 

 
 

- poznávání a výtvarné zobrazování 
přírody a světa vytvořeného 
člověkem 
 

- dotváření přírodních forem 
 
- hodnocení svého originálu i 

ostatních  
 
- výtvarné vyjádření tvaru, barvy, 

linie a vztahů mezi nimi v prostoru 
 
- hra s výtvarnými prvky, 

dekorativní členění plochy 
 

- keramika 
 
- vyjádření nálady, abstrakce 
- práce s uměleckým dílem, 

emocionální působení díla a jeho 
prožívání, empatie  
 

- jednoduchá ilustrace dětských 
knížek, pohádky, časopisy, filmy, 
hračky, loutky, komiks 
 

- výstava, galerie 
 

 
Český jazyk – pohádky, básně, 
četba a obsah, reprodukce 
 
Matematika – geometrické tvary 
 
Informatika – seznámení 
s programy na kreslení 
 
Hudební výchova – poslech 
pohádek, hudby 

 
zdobení určitých tvarů dekorem 
otisky přírodnin, monotyp 
 
dotváření a překreslování přírodních 
výtvorů 
 
keramika - základy, glazura 
 
ilustrace k pohádkám, básním 
 
kombinované techniky, koláže 
 

barevné kombinace 
 
malba v přírodě, domy, objekty 
 
návštěva galerie 



 

Vzdělávací oblast 
UMĚNÍ A KULTURA 

Vyučovací předmět 
VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Ročník 
6.  

 
 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata a 
mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 dle svých schopností ovládat základní 
výtvarné techniky 
 

 vycházet z vlastní zkušenosti, volit 
vhodné postupy 
 

 dle svých schopností znázornit přírodní 
a umělé formy plošně barvou  
 

 vyjádřit své pocity, nálady a prožitky 
různými výtvarnými technikami 
dvojrozměrně 
 

 dle svých schopností vnímat a na 
základě vlastní zkušenosti analyzovat a 
výtvarně zobrazovat tvary, prostor a 
dané uspořádání - menší náročnost  
 

 seznamovat se s ilustrátory učebnic a 
literatury pro mládež 

 
- zobrazování přírodních a 

umělých forem, tvarů, linií 
 

- s pomocí vhodné užívání 
barvy s důrazem na 
kontrast  
 

- využívání pozadí 
 

- rozvíjení představivosti a 
tvořivosti na základě 
zkušenosti a fantazie 
 

- kresba a malba podle 
předlohy 
 

- modelování, prostorové 
objekty – týmová práce 
 

- jednoduchá prezentace 
 

- výstava vlastních prací 
 

 
Český jazyk – ilustrace knih 
 
PT: EV – Vztah člověka 
k prostředí: životní prostředí a 
jeho vliv na život 

 
malba v přírodě  
 
malba – zátiší 
 
uspořádání výstavy dětských prací 
(malba, kresba, koláže a keramika) 
prostorové objekty pro výzdobu školy 
 
keramika 



 

 

Vzdělávací oblast 
UMĚNÍ A KULTURA 

Vyučovací předmět 
VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Ročník 
7. 

 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata a 
mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 ovládat základní výtvarné techniky 
 

 vycházet z vlastní zkušenosti, volit 
vhodné postupy 
 

 znázornit přírodní a umělé formy plošně 
barvou  
 

 vyjádřit své pocity, nálady a prožitky 
různými výtvarnými technikami 
dvojrozměrně 
 

 dle svých schopností znázornit proporce 
zvířete, rostliny 
 

 dle svých schopností vnímat a na 
základě vlastní zkušenosti analyzovat a 
výtvarně zobrazovat tvary, prostor a 
dané uspořádání 
 

 ovládat základní typy písma, čísel, 
zákonitosti jejich užití 
 

 orientovat se v základních uměleckých 
směrech, stavebních slozích  
 

 seznamovat se s ilustrátory učebnic a 
literatury pro mládež 
 

 
- zobrazování přírodních a 

umělých forem, tvar, barva, 
linie, kontrast a pozadí 
 

- rozvíjení představivosti a 
tvořivosti na základě 
zkušenosti a fantazie 
 

- výtvarné vyjadřování 
architektonických prvků 
 

- kresba a malba zvířete, 
rostliny (podle předlohy) 
 

- seznámení se s písmem, 
čísly, kompozice a hra 
s písmem, čísly 
 

- kreslené písmo  
 

- jednoduchá prezentace 
vlastního výtvoru i práce 
spolužáků 
 

- seznámení s uměleckými 
styly, stavební slohy – 
informativně 

 
Přírodopis -  zvířata, rostliny 
 
Matematika – římské číslice 
 
Dějepis – historie ve vztahu 
k výtvarnému umění, historické 
stavební slohy 
 
Informatika – písmo doplněné 
kresbou 
 

 
malba v přírodě – architektonické prvky  
 
seznámení s architekturou města 
 
kulturní dědictví 
 
malba – zátiší, zvíře, rostlina 
 
kompozice 
 
koláže  
 
 
 
 



 

 

Vzdělávací oblast 
UMĚNÍ A KULTURA 

Vyučovací předmět 
VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Ročník 
8. 

 
 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata a 
mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 vyjádřit své pocity, nálady a prožitky 
různými výtvarnými technikami 
dvojrozměrně, dle svých schopností i 
trojrozměrně 
 

 s pomocí znázornit proporce lidské 
postavy, pohyb postavy a prostorové 
vztahy 
 

 řadit prvky a tvořit ornament 
 

 orientovat se v základních uměleckých 
směrech, stavebních slozích a 
současné tvorbě 
 

 chápat poslání uměleckého díla, 
s pomocí si utvořit vlastní názor  
 

 poznávat současnou bytovou kulturu, 
estetické a funkční požadavky, 
odívání, design, užité umění, aplikovat 
poznatky výtvarné výchovy na vlastní 
životní styl 
 

 
- rozvíjení představivosti a 

tvořivosti na základě 
zkušenosti a fantazie 
 

- výtvarné vyjadřování 
architektonických prvků 
 

- seznámení s uměleckými styly, 
stavební slohy – informativně 

 
- portrét, kresba a malba (podle 

předlohy) 
 
- vyjádření vjemů, emocí, pocitů, 

nálad, prožitků a představ  
 
- kultura bydlení, odívání 
 
- modelování, prostorové 

objekty 
 
- jednoduchá prezentace 

vlastního výtvoru i práce 
spolužáků 

 
Přírodopis -  fyziognomie 
hlavy, těla 
 
Dějepis – historie ve vztahu 
k výtvarnému umění, historické 
stavební slohy 
 
PT: OSV – Sebepoznání a 
sebepojetí: lidská postava 
 

 
malba v přírodě – architektonické prvky  
 
kulturní dědictví 
 
malba – portrét a autoportrét 
 
portrét – kresba i malba, kompozice 
 
fotografické koláže postavy, portrétu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Vzdělávací oblast 
UMĚNÍ A KULTURA 

Vyučovací předmět 
VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Ročník 
9. 

 
Očekávané výstupy 2. stupeň: 
žák 
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních 

zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků  
VV-9-1-02  užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z 

představ a fantazie  
VV-9-1-03  užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované v současném výtvarném 

umění a digitálních médiích – počítačová grafika, fotografie, video, animace  
VV-9-1-04  vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho účinky s účinky již existujících i běžně 

užívaných vizuálně obrazných vyjádření  
VV-9-1-05  rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i 

symbolického obsahu  
VV-9-1-06  interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z 

osobních zkušeností a prožitků  
VV-9-1-07  porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, 

společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů  
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá 

vhodnou formu pro jejich prezentaci  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
VV-9-1-01 až VV-9-1-08p  uplatňuje základní dovednosti při přípravě, realizaci a prezentaci vlastního tvůrčího záměru  
VV-9-1-01p, VV-9-1-03p  uplatňuje linie, barvy, tvary a objekty v ploše i prostoru podle vlastního tvůrčího záměru, využívá jejich vlastnosti a 

vztahy; pojmenovává je ve výsledcích vlastní tvorby i tvorby ostatních; vnímá a porovnává jejich uplatnění v běžné i 
umělecké produkci  

VV-9-1-02p při vlastní tvorbě vychází ze svých vlastních zkušeností, představ a myšlenek, hledá a zvolí pro jejich vyjádření nejvhodnější  
prostředky a postupy; zhodnotí a prezentuje výsledek své tvorby, porovnává ho s výsledky ostatních  

VV-9-1-06p  vnímá a porovnává výsledky běžné i umělecké produkce, slovně vyjádří své postřehy a pocity  
 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata a 
mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 vycházet z vlastní zkušenosti, volit 
vhodné postupy 

 
- rozvíjení představivosti a 

tvořivosti na základě 
zkušenosti a fantazie 

 
Dějepis – historie ve vztahu 
k výtvarnému umění, historické 

 
kulturní dědictví 
 
kompozice fotografické koláže  



 

 

 vyjádřit své pocity, nálady a prožitky 
různými výtvarnými technikami 
dvojrozměrně, dle svých schopností i 
trojrozměrně 
 

 zvládat základy trojrozměrných prací 
 

 dle svých schopností vnímat a na 
základě vlastní zkušenosti analyzovat a 
výtvarně zobrazovat tvary, prostor a 
dané uspořádání - větší náročnost  

 

 využít klasickou a digitální fotografii 
k výtvarnému zpracování 
 

 základně se orientovat se ve výtvarném 
umění   

 

 chápat poslání uměleckého díla, vytvořit 
si vlastní názor  
 

 
- výtvarné vyjadřování 

architektonických prvků – 
základní umělecké slohy 
 

- vyjádření vjemů, emocí, 
pocitů, nálad, prožitků a 
představ 

 
- reklama  
 
- využití fotografie 

k dokumentaci; vlastní 
práce s fotografií 
 

- přehled o vývoji výtvarného 
umění, umění 20. století, 
lidová tvorba 

stavební slohy, architektura, 
umění 20. století 
 
Informatika – digitální fotografie 
a její úpravy 
 
PT: MuV – Multikulturalita: 
návštěva muzeí, výstav, 
komplexní přehled uměleckých 
slohů a stylů u nás, v Evropě, ve 
světě 

 
prostorové objekty pro výzdobu školy 
 
ukázky světového a našeho výtvarného 
umění 20. století  
 
ukázky malířů světových i našich 
 
návštěvy galerie a výstav 
 
tuš, úhel, pastel 
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6.8 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

 
 Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je v rámci školního vzdělávacího programu realizována 
ve všech ročnících ve vyučovacím předmětu Tělesná výchova, na druhém stupni také navíc ve 
vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví. 
 

 
6.8.1 Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu 
 
Obsahové, časové a organizační vymezení  
 

Cílem tělovýchovného vzdělávání žáků je především získání pozitivního vztahu ke cvičení 
a pohybu. Tělesná výchova hraje nezastupitelnou roli při utváření osobnosti, čímž napomáhá ke 
zdravému sebeprosazení žáka v kolektivu. Ve výuce zaměřujeme svoji pozornost na individuální 
odlišnosti, možnosti a schopnosti žáků. Pro určitou skupinu žáků může být tělesná výchova vhodnou 
motivací k naplňování volnočasových aktivit a tím se stává důležitým preventivním faktorem 
v předcházení rizikového chování. Při tělesné výchově směřujeme k upevňování správných návyků se 
snahou motivovat žáky k aktivnímu pohybu po celý zbytek života. Seznamujeme je s různými herními 
činnostmi a doplňkovými sporty. 
 

Časová dotace je ve všech ročnících na prvním i druhém stupni dvě hodiny týdně. Předmět se 
realizuje s ohledem na aktuální možnosti školy. K výuce se využívá tělocvična, kde se vyučuje 
gymnastika, zdravotní tělesná výchova, jednoduchá průpravná cvičení, průpravné hry a hry pro zlepšení 
fyzické zdatnosti žáků. Žáci využívají víceúčelové hřiště. Zde se zaměřuje pozornost na výuku 
sportovních her a průpravných atletických cvičení. U hřiště je i travnatá plocha, která se využívá v zimě 
k lyžařskému výcviku na běžkách, v jarních a letních měsících k výuce sportovních her. Tělesná 
výchova probíhá také v prostorách školní zahrady. Základní výuka plavání se realizuje  
na 1. stupni v celkovém rozsahu nejméně 40 vyučovacích hodin. Ve výjimečných a odůvodněných 
případech je možné základní plaveckou výuku přesunout do jiného ročníku, popř. nerealizovat, pokud 
není možnost zajistit ji v rámci povinné školní docházky. Žáci se účastní různých sportovních akcí a 
soutěží od oblastních až po kola celorepubliková. Vzhledem k určité odlišnosti od vyučování na 
základních školách je učební plán rozdělen do bloků: 1. – 3. ročník, 4. – 5. ročník, 6. – 7. ročník a 8. – 
9. ročník. 
 
Uplatňované metody a formy práce 
 

Pedagog je rádcem a průvodcem při různých herních činnostech a průpravných cvičeních 
a vyučuje tělesnou výchovu převážně hravou formou. V tělesné výchově převažuje hromadná forma 
výuky. Uplatňuje se i skupinová forma výuky, a to převážně u cviků, které jsou zaměřeny na rozvoj 
zdatnosti, popřípadě u úkolů, kde jsou žáci vedeni k jednoduchým závěrům z průpravných cvičení. 
Individuální forma výuky je zaměřena na jednoduché, přímé a názorné vysvětlení učiva vzhledem k míře 
handicapu žáků. Žáci používají výhradně sportovní obuv a sportovní oblečení. Důraz při výuce je kladen 
na názornost a přiměřenost věku žáků. Žáci na prvním stupni potřebují individuální přístup a rozmanitost 
vyučovací hodiny s větší dávkou herního pojetí, aby získali kladný vztah k pohybu jako takovému. Na 
druhém stupni se ve vyučovacích hodinách vyučuje v delších celcích pro dosažení většího rozvoje 
pohybových schopností a dovedností žáků.  
 
Učitel využívá k naplňování jednotlivých klíčových kompetencí následující výchovné a vzdělávací 
strategie: 
 
1. stupeň 
Kompetence k řešení problémů 
Žák by měl: 

 předcházet problémovým situacím při naplňování tělovýchovných činností  

 učitel přesně a jasně určuje žákovi pravidla, kterými se má v tělesné výchově řídit 

 názorným způsobem přibližuje žákovi chování v duchu fair play  

 učitel motivuje žáka kladným hodnocením, neustálým povzbuzováním  
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 kladně hodnotí i dílčí pokroky žáka 

 zohledňuje žákovu snahu 
 

Kompetence komunikativní 
Žák by měl: 

 komunikovat vhodnými výrazovými prostředky, snažit se o klidnou komunikaci v rámci skupiny, 
respektovat výsledky jiných týmů 

 učitel dohlíží a kontroluje používání adekvátních výrazových prostředků, v případě   

 nevhodných výrazů žáka usměrňuje 

 slovním rozborem vede žáka k zvládání nejen vítězství, ale i prohry  
 
Kompetence sociální a personální 
Žák by měl: 

 chovat se podle určených pravidel bezpečného používání cvičebních pomůcek, náčiní a nářadí, 
chovat se bezpečně k ostatním žákům, poznávat a upevňovat si hygienické návyky spojené 
s tělovýchovnou činností 

 učitel upozorňuje na možné nebezpečí při špatném provádění cviků a úkolů 

 pomáhá a dává záchranu při cvičení 

 předkládá zásady, za kterých se cvičení provádí  

 průběžně seznamuje žáka s pravidly her v tělesné výchově 
 

 
2. stupeň 
Kompetence k řešení problémů 
Žák by měl: 

 předcházet problémovým situacím při naplňování tělovýchovných činností, snažit se řešit 
problémy vhodně, klidně bez afektu  

 učitel přesně a jasně určuje žákovi pravidla, podle kterých se má v situacích či 
činnostech řídit  

 být motivován hrát týmově a účastnit se při rozhodování na taktice, strategiích a postupech 
k dosažení lepších výsledků   

 učitel motivuje žáka kladným hodnocením  

 kladně hodnotí i dílčí výsledky žáka 

 podporuje žáka demonstrací průpravných cvičení k zamýšlení se nad taktikou a 
strategií prováděné činnosti  

 hodnotí žáka podle snahy a míry zlepšení předvedených úkolů a cviků 
 

Kompetence komunikativní 
Žák by měl: 

 komunikovat vhodnými výrazovými prostředky a termíny na úrovni individuálních schopností při 
herních činnostech, usilovat o klidnou a rozhodnou komunikaci v rámci skupiny, respektovat 
výsledky jiných týmů 

 učitel neustále dohlíží a kontroluje používání vhodných výrazových prostředků 

 slovním rozborem po ukončení činnosti vede žáka ke korekci nevhodných cvičebních 
návyků a tím zlepšuje výkony a tělesný projev 

 

 
Kompetence sociální a personální 
Žák by měl: 

 chovat se v souladu s předem určenými pravidly bezpečného používání cvičebních pomůcek, 
náčiní a nářadí, zachovávat bezpečnost k ostatním žákům, dodržovat hygienické návyky 
spojené s tělovýchovnou činností 

 učitel upozorňuje na možné nebezpeční při špatném provádění cviků a úkolů 

 pomáhá a dává záchranu při cvičení 

 upozorňuje na specifičnost prováděných činností a předem seznamuje s pravidly, za 
kterých se cvičení provádí  
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Zařazená průřezová témata 
Osobnostní a sociální výchova 

- Řešení problémů a rozhodovací schopnosti: herní činnost dle pravidel 
Mediální výchova  

- Fungování a vliv médií ve společnosti: televize, internet, média a sport 
Výchova demokratického občana 

- Občanská společnost a škola: herní činnost dle fair play
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Vzdělávací oblast 
Člověk a zdraví 

Vyučovací předmět 
TĚLĚSNÁ VÝCHOVA 

Ročník 
1. - 3. 

 
 
Očekávané výstupy – 1. období: 
žák  
TV-3-1-01  spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti  
TV-3-1-02  zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; us iluje o jejich 

zlepšení  
TV-3-1-03  spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích  
TV-3-1-04  uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých prostorech školy  
TV-3-1-05  reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci 
  
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 
Žák 
TV-3-1-01p  zvládá podle pokynů přípravu na pohybovou činnost  
TV-3-1-04p  dodržuje základní zásady bezpečnosti při pohybových činnostech a má osvojeny základní hygienické návyky při pohybových 

aktivitách  
TV-3-1-05p  reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti  
                  - projevuje kladný postoj k motorickému učení a pohybovým aktivitám  
                  - zvládá základní způsoby lokomoce a prostorovou orientaci podle individuálních předpokladů  

 

Činnosti ovlivňující zdraví 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 podle individuálních schopností 
reagovat na nástup na hodinu 

 podle individuálních schopností se 
zapojit do přípravy na pohybovou 
činnost, uklidnění po zátěži a 
protahovacích cvičeních 

 seznámit se se základními pravidly 
osobní hygieny 

 

 pokyny, hygiena při TV a 
bezpečnost při pohybových 
činnostech 

 rozcvička 

 význam pohybu pro zdraví 

 zdravotně zaměřené činnosti 
(správné držení těla, zvedání 
přiměřené zátěže, průpravná, 
kompenzační, relaxační cvičení) 

 
Český jazyk – rozvoj 
komunikace a komunikační 
dovednosti 
 

 
komplexní vyučovací postup 
napodobování, opakování cviků  
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 aktivně se zapojit do zdravotně 
zaměřených činností  

 podle individuálních možností se 
aktivně zapojit do rozvoje rychlosti, 
vytrvalosti, síly, pohyblivosti a 
koordinace pohybu 

 

 rozvoj rychlosti, vytrvalosti, síly, 
pohyblivosti a koordinace 
pohybu 

 
 

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 podle individuálních schopností se 
zapojit do gymnastických 
průpravných cvičení 

 zapojit se do nácviků odrazových 
technik  

 
Základy gymnastiky 

 koordinace 

 obratnost 

 rovnováha 

 skoky, odrazy 
 

 
Hudební výchova – rytmus, 
hudba, vnímání hudby, 
cvičení na jednoduché 
hudební motivy 

 
dopomoc a záchrana  
komplexní vyučovací postup 
napodobování, opakování cviků  
pomůcky – švihadla, různé typy míčků a 
míčů, obruče, gymnastický koberec, 
lavičky, žebřiny, žíněnky, audiotechnika 
  

 

 podle individuálních schopností se 
zapojit do rytmického a kondičního 
cvičení 

 
Rytmické a kondiční cvičení 

 formy cvičení s hudebním 
doprovodem 

 

 podle individuálních schopností se 
zapojit do průpravných cvičení 
rozvíjejících atletickou průpravu 
  

 
Základy atletiky 

 rychlý běh 

 vytrvalý běh 

 skok do dálky 

 hod míčkem 

 
 
 

 
herní činnost 
komplexní vyučovací postup 
napodobování, opakování cviků  
pomůcky – píšťalka, stopky, různé druhy 
míčků a míčů, kužele 

 

 podle individuálních schopností se 
zapojit do průpravných cvičení a 
průpravných her rozvíjející herní 
činnosti 

 
Základy sportovních her 

 manipulace s herním náčiním 

 házení, chytání, kutálení míčů 

 herní činnost 
 

 
Český jazyk – rozvoj 
komunikace a komunikační 
dovednosti 

 
herní činnost, průpravná hra 
průpravná cvičení 
základní herní činnosti jednotlivce a 
skupiny 
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pravidla – vysvětlení základních herních 
pravidel 
analyticko - syntetický postup 
týmová spolupráce 
 

 

 podle individuálních schopností se 
zapojit do pohybových her s různým 
zaměřením 

 

 
Pohybové hry  

 manipulace s tradičním herním 
náčiním 

  

 
 

Činnosti podporující pohybové učení 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 aktivně se zapojit do cílených herních 
situací 

 
Komunikace v TV 

 smluvené povely 
Organizace při TV 

 organizace prostoru a prostředí 
Zásady jednání a chování 

 fair play 
Pravidla zjednodušených 
osvojovaných pohybových činností 

 hry 
Měření a posuzování pohybových 
dovedností 
Zdroje informací o pohybových 
činnostech 

 
Český jazyk – rozvoj 
komunikace 

 
herní činnost 
komunikace 
modelové situace 
analyticko – syntetický postup 
týmová spolupráce 
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Vzdělávací oblast 
ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

Vyučovací předmět 
TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Ročník 
4. - 5. 

 
 
Očekávané výstupy – 2. období: 
žák  
TV-5-1-01  podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po 

zlepšení úrovně své zdatnosti  
TV-5-1-02  zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením  
TV-5-1-03  zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří varianty osvojených pohybových her  
TV-5-1-04  uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka  
TV-5-1-05  jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti  
TV-5-1-06  jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje; 

respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví  
TV-5-1-07  užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení  
TV-5-1-08  zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy  
TV-5-1-09  změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky  
TV-5-1-10  orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště; samostatně získá potřebné 

informace 
TV-5-1-11 adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje hygienu plavání, zvládá v souladu s individuálními předpoklady základní plavecké dovednosti 
TV-5-1-12 zvládá v souladu s individuálními předpoklady vybranou plaveckou techniku, prvky sebezáchrany a bezpečnosti. 
  
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 
žák 
TV-5-1-01p  chápe význam tělesné zdatnosti pro zdraví a začleňuje pohyb do denního režimu  
TV-5-1-02p  zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti s vlastním svalovým oslabením  
TV-5-1-03p  zdokonaluje základní pohybové dovednosti podle svých pohybových možností a schopností  
TV-5-1-04p  uplatňuje hygienické a bezpečnostní zásady pro provádění zdravotně vhodné a bezpečné pohybové činnosti  
TV-5-1-05p  reaguje na pokyny k provádění vlastní pohybové činnosti  
TV-5-1-06p  dodržuje pravidla her a jedná v duchu fair play  

- zlepšuje svou tělesnou kondici, pohybový projev a správné držení těla 
- zvládá podle pokynu základní přípravu organismu před pohybovou činností i uklidnění organismu po ukončení činnosti a umí 

využívat cviky na odstranění únavy  
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Činnosti ovlivňující zdraví 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 podle individuálních schopností se 
zapojit do přípravy na pohybovou 
činnost, uklidnění po zátěži a 
protahovacích cvičeních 

 podle individuálních schopností 
zvládat nástup na hodinu 

 seznámit se se základními pravidly 
osobní hygieny 

 aktivně se zapojit do zdravotně 
zaměřených činností  

 podle individuálních možností se 
aktivně zapojit do rozvoje rychlosti, 
vytrvalosti, síly, pohyblivosti a 
koordinace pohybu 

 

 

 pokyny, hygiena při TV a 
bezpečnost při pohybových 
činnostech 

 rozcvička 

 význam pohybu pro zdraví 

 zdravotně zaměřené činnosti 
(správné držení těla, zvedání 
přiměřené zátěže, průpravná, 
kompenzační, relaxační 
cvičení) 

 rozvoj rychlosti, vytrvalosti, 
síly, pohyblivosti a 
koordinace pohybu 

 
Český jazyk – rozvoj 
komunikace a komunikační 
dovednosti 
 

 
komplexní vyučovací postup 
napodobování  
napodobování, opakování cviků  
 

 
 

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 podle individuálních schopností se 
zapojit do gymnastických 
průpravných cvičení 

 zapojit se do nácviků odrazových 
technik  

 
Základy gymnastiky 

 koordinace 

 obratnost 

 rovnováha 

 skoky, poskoky, odrazy 

 

 
Hudební výchova – rytmus, 
hudba, vnímání hudby, cvičení 
na jednoduché hudební motivy 

 
dopomoc a záchrana  
komplexní vyučovací postup 
napodobování, opakování cviků  
pomůcky – švihadla, různé typy míčků a 
míčů, obruče, gymnastický koberec, 
lavičky, žebřiny, žíněnky, audiotechnika 
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 podle individuálních schopností se 
zapojit do rytmického a kondičního 
cvičení 

 
Rytmické a kondiční cvičení 

 formy cvičení s hudebním 
doprovodem 

  

 

 podle individuálních schopností se 
zapojit do průpravných cvičen 
rozvíjejících atletickou průpravu 
  

 
Základy atletiky 

 rychlý běh 

 motivovaný vytrvalý běh 

 skok do dálky, do výšky 

 hod míčkem, kriketovým 
míčkem 

 
 
 

 
herní činnost 
komplexní vyučovací postup 
napodobování, opakování cviků  
pomůcky – píšťalka, stopky, různé druhy 
míčků a míčů, kužele 
 

 

 podle individuálních schopností se 
zapojit do průpravných cvičení a 
průpravných her rozvíjejících herní 
činnosti 

 
Základy sportovních her 

 manipulace s herním náčiním 

 házení míčů obouruč, 
jednoruč 

 chytání, kutálení míčů 

 herní činnost podle 
základních pravidel 

 
Český jazyk – rozvoj 
komunikace a komunikační 
dovednosti 
 
PT: OSV – Řešení problémů a 
rozhodovací schopnosti: herní 
činnost dle pravidel 
 
 

 
herní činnost 
průpravná hra 
průpravná cvičení  
základních herní činnosti jednotlivce a 
skupiny 
napodobování, opakování cviků  
pomůcky – různé druhy míčů, pálek a 
jiného vhodného náčiní pro danou činnost 
pravidla – vysvětlení základních herních 
pravidel 
analyticko - syntetický postup 
týmová spolupráce 

 

 podle individuálních schopností se 
zapojit do pohybových her s různým 
zaměřením 

 

 
Pohybové hry  

 manipulace s netradičním 
herním náčiním 

 

 podle individuálních schopností se 
zapojit do průpravných úpolových 
činností 

 
Průpravné úpoly 

 přetahován a přetlačování 

 

  
herní činnost 
průpravná cvičení 
 

 

 orientovat se v silničním provozu 
 

 podle individuálních možností se 
účastnit výletů a sportovních akcí 
pořádaných školou  

 
Turistika a pobyt v přírodě a  
další pohybové činnosti 

 přesun do terénu, chůze v 
terénu 

 bezpečné chování 
v dopravních prostředcích 

 ochrana přírody 

 
Zeměpis – místopis, orientace 
na mapě 

 

týmová spolupráce 
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 podle individuálních schopností se 
zapojit do základní plavecké výuky 

 

 
Plavání 

 hygiena plavání 

 adaptace na vodní prostředí 

 základní plavecké dovednosti 

 prvky sebezáchrany a 
dopomoci tonoucímu 

 nácvik jednoho plaveckého 
způsobu plavání (kraul, prsa) 

  
herní činnost 
průpravná hra 
průpravná cvičení 
napodobování, opakování cviků  
pomůcky – různé druhy míčů, podpůrný 
materiál k nácviku plavání, ostatní 
pomůcky 
analyticko - syntetický postup 
týmová spolupráce 
 

 

 podle individuálních schopností se 
zapojit do činností, souvisejících se 
základy lyžování a bruslení 

 
Základy lyžování a bruslení 

 hry na sněhu a na ledě 

 základní techniky pohybu na 
lyžích a bruslích 

  
herní činnost 
průpravná hra a průpravná cvičení 
napodobování, opakování cviků  
pomůcky – lyže, lyžařská obuv a hůlky, 
brusle, ostatní pomůcky 
analyticko - syntetický postup 
týmová spolupráce 
 

 
 

Činnosti podporující pohybové učení 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 aktivně se zapojit do cílených herních 
situací 

 

 
Komunikace v TV 

 smluvené povely, signály, 
základní tělocvičné názvosloví 

Organizace při TV 

 organizace prostoru a 
prostředí 

Zásady jednání a chování 

 fair play, olympijské ideály a 
symboly 

Pravidla zjednodušený 
pohybových činností 

 
Český jazyk – rozvoj 

komunikace 
 
 

 
 

 

 
herní činnost 
komunikace 
modelové situace 
analyticko - syntetický postup 
týmová spolupráce 
účast v Sazka olympijském víceboji 
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 hry, závody, soutěže 
Měření a posuzování 
pohybových dovedností 

 měření výkonů, základní 
pohybové testy 
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Vzdělávací oblast 
ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

Vyučovací předmět 
TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Ročník 
6. - 7. 

 
Činnosti ovlivňující zdraví 

 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 

 zvládat nástup na hodinu 

 zapojit se do přípravy na pohybovou 
činnost, uklidnění po zátěži a 
protahovacích cvičeních 

 zvládat osobní hygienu 

 aktivně se zapojit do zdravotně 
orientovaných činností  

 podle individuálních možností se 
aktivně zapojit do rozvoje rychlosti, 
vytrvalosti, síly, pohyblivosti a 
koordinace pohybu 

 

 

 pokyny, hygiena při TV a 
bezpečnost při pohybových 
činnostech 

 rozcvička, zahřátí 

 význam pohybu pro zdraví 
(rekreační, výkonnostní sport) 

 rozvoj zdravotně orientované 
zdatnosti 

 rozvoj rychlosti, vytrvalosti, 
síly, pohyblivosti a koordinace 
pohybu 

 

 
Český jazyk – rozvoj 
komunikace a komunikační 
dovednosti 
 

 
komplexní vyučovací postup 
napodobování, opakování cviků  
 

 
 

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 zapojit se do gymnastických 
průpravných cvičení 

 zapojit se do nácviků odrazových 
technik  
 

 
Základy gymnastiky 

 koordinace 

 obratnost 

 rovnováha 

 skoky, odrazy 

 cvičení s náčiním 
 

 
Hudební výchova – rytmus, 
hudba, vnímání hudby, cvičení 
na jednoduché hudební motivy 

 
dopomoc a záchrana  
komplexní vyučovací postup 
napodobování, opakování cviků  
pomůcky – švihadla, různé typy míčků 
a míčů, obruče, gymnastický koberec, 
lavičky, žebřiny, žíněnky, 
audiotechnika 
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 podle individuálních schopností se 
zapojit do estetických a kondičních 
forem cvičení s hudbou a rytmickým 
doprovodem 

 
Estetické a kondiční formy 
cvičení s hudbou a rytmickým 
doprovodem 

 základy rytmické gymnastiky, 
cvičení s náčiním 

 

  

 

 zapojit se do průpravných cvičení 
rozvíjejících atletickou průpravu 
  

 
Základy atletiky 

 rychlý běh 

 vytrvalý běh 

 skok do dálky 

 hod míčkem nebo granátem 
 

 
 
 

 
herní činnost 
komplexní vyučovací postup 
napodobování, opakování cviků  
pomůcky – píšťalka, stopky, různé 
druhy míčků a míčů, kužele 
 

 

 podle individuálních schopností se 
zapojit do průpravných úpolových 
činností 
 

 
Průpravné úpoly 

 prvky sebeobrany 
 

 herní činnost 
napodobování, opakování cviků  
týmová spolupráce 

 

 zapojit se do herních činností 
 
 
 

 zapojit se do pohybových her 
s různým zaměřením 

 

 
Sportovní hry 

 herní činnost jednotlivce 

 utkání dle základních pravidel 
 
Pohybové hry  

 cvičení s netradičním herním 
náčiním 

 
Český jazyk – rozvoj 
komunikace a komunikační 
dovednosti 
 
PT: VDO – občanská 
společnost a škola: herní 
činnost dle fair play 

 
herní činnost 
průpravná hra 
průpravná cvičení  
základních herní činnosti jednotlivce a 
skupiny 
napodobování, opakování cviků  
 

 

 orientovat se v silničním provozu 
 

 účastnit se výletů a sportovních akcí 
pořádaných školou  

 
Turistika a pobyt v přírodě a  
další pohybové činnosti 

 činnosti mimo školní areál 

 chování v dopravních 
prostředcích 

 uplatňování pravidel 
bezpečnosti silničního 
provozu v praxi 

 ochrana přírody 

 
Zeměpis – místopis, orientace 
na mapě 

 
týmová spolupráce 
základy cyklistiky 
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 zapojit se do činností souvisejících 
se základy lyžování a bruslení 

 

 
Základy lyžování a bruslení 

 hry na sněhu a na ledě 

 běžecké lyžování 

 základní techniky pohybu na 
lyžích a bruslích 

 
 

  
herní činnost 
průpravná hra a průpravná cvičení 
napodobování, opakování cviků  
pomůcky – lyže, lyžařská obuv a hůlky, 
brusle, ostatní pomůcky 
analyticko - syntetický postup 
týmová spolupráce 

 
 

Činnosti podporující pohybové učení 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 aktivně se zapojit do cílených 
herních situací 

 

 
Komunikace v TV 

 smluvené povely, signály, 
základní tělocvičné názvosloví 

 vzájemná komunikace a 
spolupráce při osvojovaných 
pohybových činnostech 

Organizace prostoru a 
pohybových činností 

 v nestandardních podmínkách 
Zásady jednání a chování 
v různém prostředí a při různých 
činnostech 
Historie a současnost sportu 
Pravidla osvojovaných 
pohybových činností 

 hry, závody, soutěže 
Měření výkonů a posuzování 
pohybových dovedností 
 

 
Český jazyk – rozvoj 
komunikace 
 
Informatika – internetové 
zdroje 
 

 

 
herní činnost 
komunikace 
modelové situace 
analyticko - syntetický postup 
týmová spolupráce 
účast v Sazka olympijském víceboji 
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Vzdělávací oblast 
ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

Vyučovací předmět 
TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Ročník 
8. - 9. 

 
Činnosti ovlivňující zdraví 

 
Očekávané výstupy: 
žák 
TV-9-1-01  aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem  
TV-9-1-02  usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z nabídky zvolí vhodný rozvojový program  
TV-9-1-03  samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – zatěžovanými svaly  
TV-9-1-04  odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění 

ovzduší  
TV-9-1-05  uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a 

přizpůsobí jim svou činnost  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
TV-9-1-02p  usiluje o zlepšení a udržení úrovně pohybových schopností a o rozvoj pohybových dovedností základních sportovních odvětví 

včetně zdokonalování základních lokomocí  
TV-9-1-03p  cíleně se připraví na pohybovou činnost a její ukončení; využívá základní kompenzační a relaxační techniky k překonání únavy  
TV-9-1-04p  odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se zdravím a sportem  
TV-9-1-04p  vhodně reaguje na informace o znečištění ovzduší a tomu přizpůsobuje pohybové aktivity  
TV-9-1-05p  uplatňuje základní zásady poskytování první pomoci a zvládá zajištění odsunu raněného  
TV-9-1-05p  uplatňuje bezpečné chování v přírodě a v silničním provozu  

- chápe zásady zatěžování; jednoduchými zadanými testy změří úroveň své tělesné zdatnosti  

 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 zvládat nástup na hodinu 

 zapojit se do přípravy na pohybovou 
činnost, uklidnění po zátěži a 
protahovacích cvičeních 

 zvládat osobní hygienu 

 aktivně se zapojit do zdravotně 
orientovaných činností  

 

 pokyny, hygiena při TV a 
bezpečnost při pohybových 
činnostech 

 rozcvička, zahřátí 

 význam pohybu pro zdraví 
(rekreační, výkonnostní sport, 
sport dívek a chlapců) 

 
Český jazyk – rozvoj 
komunikace a komunikační 
dovednosti 
 

 
komplexní vyučovací postup 
napodobování, opakování cviků  
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 aktivně se zapojit do rozvoje 
rychlosti, vytrvalosti, síly, 
pohyblivosti a koordinace pohybu 

 

 rozvoj zdravotně orientované 
zdatnosti, kondice; 
manipulace se zátěží 

 rozvoj rychlosti, vytrvalosti, 
síly, pohyblivosti a koordinace 
pohybu 

 prevence a korekce 
jednostranného zatížení a 
svalových dysbalancí 

 

 
 

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 
 
Očekávané výstupy: 
žák 
TV-9-2-01  zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 

činnostech  
TV-9-2-02  posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
TV-9-2-01  zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a aplikuje je ve hře, soutěži, při rekreačních 

činnostech  
TV-9-2-02p  posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí příčiny nedostatků  
 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 zapojit se do gymnastických 
průpravných cvičení 

 zapojit se do nácviků odrazových 
technik  
 

 
Základy gymnastiky 

 koordinace 

 obratnost 

 rovnováha 

 skoky, odrazy 

 cvičení s náčiním a na nářadí 

 prvky akrobacie, přeskoky 
 

 
Hudební výchova – rytmus, 
hudba, vnímání hudby, cvičení 
na jednoduché hudební motivy 

 
dopomoc a záchrana  
komplexní vyučovací postup 
napodobování, opakování cviků  
pomůcky – švihadla, různé typy míčků a 
míčů, obruče, gymnastický koberec, 
lavičky, žebřiny, žíněnky, audiotechnika 
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 podle individuálních schopností se 
zapojit do estetických a kondičních 
forem cvičení s hudbou a rytmickým 
doprovodem 

 
Estetické a kondiční formy 
cvičení s hudbou a rytmickým 
doprovodem 

 základy rytmické gymnastiky, 
cvičení s náčiním 

 kondiční formy cvičení pro 
daný věk 

 tanec 
 

 

 zapojit se do průpravných cvičení 
rozvíjejících atletickou průpravu 
  

 
Základy atletiky 

 rychlý běh 

 vytrvalý běh 

 základy překážkového běhu 

 skok do dálky a do výšky 

 hod míčkem nebo granátem 

 vrh koulí 
 

 
 
 

 
herní činnost 
komplexní vyučovací postup 
napodobování, opakování cviků  
pomůcky – píšťalka, stopky, různé druhy 
míčků a míčů, kužele 
 

 

 zapojit se do herních činností 

 
Sportovní hry 

 herní činnost jednotlivce 

 herní kombinace 

 herní systémy 

 utkání dle pravidel žákovské 
kategorie 

 
Český jazyk – rozvoj 
komunikace a komunikační 
dovednosti 
 
PT: MV – fungování a vliv 
médií ve společnosti: televize, 
internet, média a sport 
 
 
 

 
herní činnost 
průpravná hra 
průpravná cvičení  
základy herní činnosti jednotlivce a 
skupiny 
napodobování, opakování cviků  
pomůcky – různé druhy míčů, pálek a 
jiného vhodného náčiní pro danou činnost 
pravidla – vysvětlení základních herních 
pravidel 
analyticko - syntetický postup 
týmová spolupráce 

 

 zapojit se do pohybových her 
s různým zaměřením 

 

 
Pohybové hry  

 manipulace s netradičním 
herním náčiním 

 hry s různým zaměřením 

 

 podle individuálních schopností se 
zapojit do průpravných úpolových 
činností 

 
Úpoly 

 základy sebeobrany  

  
herní činnost 
napodobování, opakování cviků  
týmová spolupráce 
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 orientovat se v silničním provozu 

 účastnit se výletů a sportovních akcí 
pořádaných školou  

 
Turistika a pobyt v přírodě a  
další pohybové činnosti 

 činnosti mimo školní areál 

 chování v dopravních 
prostředcích 

 uplatňování pravidel 
bezpečnosti silničního 
provozu v roli chodce a 
cyklisty 

 chůze se zátěží v mírně 
náročném terénu 

 základy orientačního běhu 

 ochrana přírody 
 

 
Zeměpis – místopis, orientace 
na mapě 

 
týmová spolupráce 
základy cyklistiky 

 

 zapojit se do činností, souvisejících 
se základy lyžování a bruslení 

 
Základy lyžování a bruslení 

 hry na sněhu a na ledě 

 běžecké lyžování 

 základní techniky pohybu na 
lyžích a bruslích 

 bezpečnost pohybu v zimní 
krajině 

 

  
herní činnost 
průpravná hra 
průpravná cvičení 
napodobování, opakování cviků  
pomůcky – lyže, lyžařská obuv a hůlky, 
brusle, ostatní pomůcky 
analyticko - syntetický postup 
týmová spolupráce 

 
 

Činnosti podporující pohybové učení 
Očekávané výstupy: 
žák 
TV-9-3-01  užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, uživatele internetu  
TV-9-3-02  naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, 

ochranu přírody při sportu  
TV-9-3-03  dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji  
TV-9-3-04  rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, organizátora  
TV-9-3-05  sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je a vyhodnotí  
TV-9-3-06  zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže  
TV-9-3-07  zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci  
  



365 

 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
TV-9-3-01p  užívá osvojovanou odbornou terminologii na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka  
TV-9-3-02  naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému 

pohlaví, ochranu přírody při sportu  
TV-9-3-03  dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji  
TV-9-3-04p  rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka  
TV-9-3-05p  sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony a vyhodnotí je  
TV-9-3-06p  spolurozhoduje osvojované hry a soutěže 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 aktivně se zapojit do cílených 
herních situací 

 

 
Komunikace v TV 

 smluvené povely, signály, 
základní tělocvičné názvosloví 

 vzájemná komunikace a 
spolupráce při osvojovaných 
pohybových činnostech 

Organizace prostoru a 
pohybových činností 

 v nestandardních podmínkách 

 sportovní výstroj a výzbroj 

 ošetřování 
Zásady jednání a chování 
v různém prostředí a při různých 
činnostech 
Historie a současnost sportu 

 významné soutěže a sportovci, 
olympismus 

Pravidla osvojovaných 
pohybových činností 

 hry, závody, soutěže 
Měření výkonů a posuzování 
pohybových dovedností 

 měření, evidence, 
vyhodnocování 
 

 
Český jazyk – rozvoj 
komunikace 
 
Informatika – internetové 
zdroje 
 

 

 
herní činnost 
komunikace 
modelové situace 
analyticko - syntetický postup 
týmová spolupráce 
účast v Sazka olympijském víceboji 
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6.8.2 Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 

 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu 
 
Obsahové, časové a organizační vymezení  

 
Předmět poskytuje žákům základní informace o člověku v souvislosti s preventivní ochranou jejich 
zdraví. Vede je ke zdravému způsobu života, k péči o své zdraví, jeho zlepšování a posilování. Žáci si 
upevňují hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky, rozvíjejí sociální 
dovednosti a komunikaci, dovednosti odmítat škodlivé látky, předcházet úrazům a čelit vlastnímu 
ohrožení v různých situacích. Předmět seznamuje žáky s významem a důležitostí zdravého životního 
stylu, aktivního pohybu a zdravé výživy. Snaží se naučit žáky správně reagovat v náročných i krizových 
životních situacích a zvládat základy první pomoci. Důležitou součástí učiva je rozvoj schopnosti 
sebepoznání a sebehodnocení. S tím souvisí i průběžné poznávání a pochopení tělesných i 
psychických proměn v průběhu dospívání, rozšiřování znalostí o lidském těle a porozumění sexualitě, 
sexuálním projevům i souvisejícím rizikům.  
Podstatnou složkou, která prostupuje značnou částí obsahů předmětu, je prevence rizikových forem 
chování. Žáci se učí rizika rozpoznávat, chápat některé jejich zdravotní i společenské důsledky a 
případně jim i účinně čelit. 

 
Vyučovací předmět Výchova ke zdraví je realizován jednou vyučovací hodinou týdně v šestém až 
osmém ročníku. Oproti Rámcovému učebnímu plánu je časová dotace posílena jednou disponibilní 
hodinou, která je využívána především k praktickým cvičením, nácviku první pomoci.  
 
Uplatňované metody a formy práce 
 
Výuka je zpravidla celotřídní, pouze vybrané obsahy učiva, týkající se některých hygienických či 
sexuálních témat, mohou být probírány v homogenních skupinách. 
Činnost probíhá nejčastěji v kmenových třídách. Realizována je tradičním výkladem, popř. navozováním 
a řešením modelových situací, nácvikem a průběžným opakováním praktických činností a technik. 
Zpětnou vazbou je nejen úroveň dosažených znalostí a dovedností, ale i schopnost jejich praktického 
uplatňování v každodenním životě. Vzhledem k charakteru předmětu volí učitel také skupinové formy 
práce. Důraz je kladen na názornost, trvalost a bezprostřední aplikovatelnost. Dosažené úrovně 
z jednotlivých ročníků jsou průběžně procvičovány a dále rozvíjeny. Předmět je doplňován např. 
krátkodobými projekty, tematickými besedami a preventivními programy za účasti školených lektorů či 
odborníků v příslušných oblastech. 
Žáci pracují s interaktivní tabulí, s výukovými programy, pracovními listy, vyhledávají informace na 
internetu, ve školních encyklopediích a v tisku. Názornou složku tvoří výukové a naučné filmy a projekce 
obrazových nebo fotografických materiálů. 
  
 
Učitel využívá k naplňování jednotlivých klíčových kompetencí následující výchovné a vzdělávací 
strategie: 
 
Kompetence k řešení problémů 
Žák by měl: 

 předcházet problémovým situacím a snažit se vzniklé situace řešit odpovídajícím způsobem 
- učitel předkládá modelové životní situace, se žákem vyhodnocuje průběh a správnost 

řešení 
- umožňuje žákovi prezentovat vlastní zkušenosti s rizikovými životními situacemi, 

prezentovat své stanovisko, srovnávat své názory s názory ostatních 
     

Kompetence komunikativní 
Žák by měl: 

 v rámci svých možností reagovat a ptát se na otázky z oblasti zdraví, sexuality a existujících 
rizik, slušně, otevřeně a smysluplně o dané problematice diskutovat 
- učitel vede žáka k pochopení a otevřenosti pořádáním tematických besed a diskusních 

kruhů, individuálními pohovory a rozbory konkrétních problémů 

 účinně využívat komunikační prostředky při řešení náročných či krizových situací 
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- učitel vede žáka k efektivnímu využívání veškerých dostupných komunikačních prostředků 
zařazováním situačních her a praktickým nácvikem chování a jednání v mezních situacích 
 

Kompetence sociální a personální 
Žák by měl: 
 

 podílet se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání 
s druhými lidmi přispívat k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby 
poskytnout první pomoc nebo o ni požádat 
- učitel pozitivním hodnocením napomáhá rovnému přístupu všech žáků k řešení úkolů, 

podněcuje jejich zájem o problematiku zdraví a způsoby jeho ochrany 
- vhodnými technikami posiluje sebedůvěru, rozvíjí osobnost každého žáka a podporuje 

pozitivní sociální klima ve třídě (prevence agresivity a násilí) 
   

Kompetence občanské 
Žák by měl: 

 v případě potřeby poskytnout dle svých možností účinnou pomoc nebo o ni požádat, chovat se 
zodpovědně v krizových situacích 
- učitel vytváří a upevňuje žádoucí návyky opakovaným nácvikem a procvičováním způsobů 

správného chování a jednání  
- soustavným nácvikem a prohlubováním základních technik první pomoci rozvíjí u žáka 

žádoucí dovednosti a podporuje sebevědomí pro řešení situací ohrožujících zdraví či život 

 odmítat útlak a hrubé zacházení, uvědomovat si důležitost obrany před fyzickým i psychickým 
násilím, rozpoznávat projevy sexuálního zneužívání 
- učitel prezentací a rozborem modelových i skutečných situací učí žáka rozpoznávat 

hranice mezi akceptovatelnými a neakceptovatelnými způsoby chování a vymezovat se 
vůči násilí a omezování svobody 
 

Zařazená průřezová témata 
Osobnostní a sociální výchova 

- Komunikace: komunikační cvičení a hry rozvíjející schopnost otevřené komunikace, vedení 
dialogu a kladení otázek 

Výchova demokratického občana 
- Občan, občanská společnost a stát: Listina základních práv a svobod
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Očekávané výstupy  
žák  
VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v komunitě  
VZ-9-1-02  vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická 

komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví  
VZ-9-1-03 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních lidských 

potřeb a hodnotou zdraví  
VZ-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci svých možností uplatňuje zdravé stravovací  

návyky 
VZ-9-1-10 samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu, překonávání únavy a 

předcházení stresovým situacím  
VZ-9-1-15 projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a železniční dopravy; aktivně předchází situacím ohrožení zdraví a osobního 

bezpečí; v případě potřeby poskytne adekvátní první pomoc 
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
VZ-9-1-01p chápe význam dobrého soužití mezi vrstevníky i členy rodiny  
VZ-9-1-03p uvědomuje si základní životní potřeby a jejich naplňování ve shodě se zdravím  
VZ-9-1-07p dodržuje správné stravovací návyky a v rámci svých možností uplatňuje zásady správné výživy a zdravého stravování 
VZ-9-1-15p uplatňuje způsoby bezpečného chování v sociálním kontaktu s vrstevníky, při komunikaci s neznámými lidmi, v konfliktních a 

krizových situacích a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc; ví o centrech odborné pomoci, vyhledá a použije jejich telefonní 
čísla 

 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl 

 uvědomit si sebe sama ve vztahu 
k jiným lidem 

 vědět o významu dobrého soužití mezi 
vrstevníky i členy rodiny                          

 vysvětlit roli muže a ženy v partnerství 
a rodičovství                      

 
Vztahy mezi lidmi a 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, 
spolek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
modelové situace 
beseda 
video 
beseda s odborníkem 
situační hry 
dramatizace 
praktický nácvik dovedností 
 

Vzdělávací oblast 
ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

Vyučovací předmět 
VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 

Ročník  
6. 
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 vyjádřit své názory a pocity týkající se 
určitých zvyklostí rodiny       

 respektovat přijatá pravidla soužití 
mezi kamarády a přispívat k utváření 
dobrých mezilidských vztahů 
v komunitě 

 rozpoznat příznaky únavy a stresu 

 předvést prakticky některá 
kompenzační a relaxační cvičení 
k překonání únavy a regeneraci 
organismu 

 vybrat si a preferovat pozitivní životní 
cíle z předložené nabídky, svoji volbu 
zdůvodnit 
 

 rozpoznat chování, které omezuje 
svobodu jiného žáka 

 vědět, kam se obrátit o pomoc při 
projevech šikany 

 rozpoznat chování, které omezuje 
svobodu jiného žáka 
 

 
 
 
 
 
Rizika ohrožující zdraví a jejich 
prevence 
Stres a jeho vztah ke zdraví 
- kompenzační, relaxační a 

regenerační techniky při 
překonávání únavy, stresových 
reakcí a posilování duševní 
odolnosti 

 
 
Skryté formy a stupně 
individuálního násilí a zneužívání, 
sexuální kriminalita 
- šikana a jiné projevy násilí 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tělesná výchova – 
relaxační cvičení 

 
 
 
 
 
 
 
 
praktický nácvik relaxačních a 
uvolňovacích cviků 
 
 
 
 
 
video 

 

 chápat rizika a důsledky svého jednání 
při nedodržování předem dohodnutých 
pravidel 

 přivolat pomoc v případě nebezpečí či 
úrazu 

 pojmenovat zdroje a místa možných 
nehod a úrazů v bytě i ve svém okolí 
 
 
 

 
Dodržování pravidel bezpečnosti a 
ochrany zdraví 
- bezpečné prostředí ve škole 
- ochrana zdraví při různých 

činnostech 
- bezpečnost v dopravě 
- rizika silniční a železniční dopravy 
- vztahy mezi účastníky silničního 

provozu včetně zvládání 
agresivity 

- postup v případě dopravní 
nehody (tísňové volání, zajištění 
bezpečnosti) 
 

  
modelové situace 
video 
beseda 
situační hry 
dramatizace 
seznámení s řádem školy, s pracovním 
řádem v dílnách, při TV 
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 znát správné stravovací návyky a 
v rámci svých možností se jimi řídit   

 rozlišit čerstvé potraviny od starých a 
zkažených 

 volit mezi zdravými a méně zdravými 
potravinami a s pomocí svou volbu 
zdůvodnit 

 porovnat vhodnost jednotlivých 
technologických úprav v souvislosti se 
zdravím 

 mít představu, co to je režim dne a 
pitný režim  

 uvést příklady pozitivních a negativních 
vlivů na člověka, jeho zdraví a způsob 
života 
 

 
Zdravý způsob života a péče o 
zdraví 
Výživa a zdraví 
- zásady zdravého stravování 
- pitný režim 
- vliv životních podmínek a 

způsobu stravování na zdraví 
 

 
Pracovní výchova – zdravá 
výživa, základy 
společenského chování a 
stolování 
 

 
 
modelové situace, situační hry 
skupinová forma práce 
týmová spolupráce 
výklad učiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 uvést příklady aktivit vedoucích k 
předcházení nemocem 

 znát telefonní čísla na policii, rychlou 
záchrannou službu a hasiče 

 komunikovat s lékařem, popsat 
zdravotní obtíže 

 rozpoznat příznaky běžných nemocí a 
včas informovat dospělé 

 zapojit se do nácviku první pomoci 
v simulovaném prostředí  

 prakticky provést základní ošetření 
drobných poranění 

 přivolat první pomoc 

 poskytnout základní péči při nemoci 
v rodině (podat lék, změřit teplotu) 

 pojmenovat základní vybavení 
lékárničky 

 
Základy první pomoci 
- preventivní a lékařská péče  
- důležitá telefonní čísla 
- základní pravidla poskytování 

první pomoci  
- ošetření drobných poranění 

(krvácení z nosu, bodnutí 
hmyzem, naražení) 

- drobné popáleniny 
- žilní krvácení 
- stabilizovaná poloha 
- lékárnička 
 

 

 
 
komunikace 
literatura – příručka první pomoci 
modelové situace 
skupinová forma práce 
týmová spolupráce 
multimedia – např. Základy první 
pomoci I – III 
výklad učiva 
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Vzdělávací oblast 
ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

Vzdělávací předmět 
VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 

Ročník 
7. 

 
Očekávané výstupy  
žák  
VZ-9-1-04 posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost 

ve prospěch aktivní podpory zdraví 
VZ-9-1-05 usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví 
VZ-9-1-06 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí 
VZ-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci svých možností uplatňuje zdravé stravovací  

návyky 
VZ-9-1-09 projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu; dobrovolně se podílí na programech 

podpory zdraví v rámci školy a obce  
VZ-9-1-11 respektuje změny v období dospívání, vhodně na ně reaguje; kultivovaně se chová k opačnému pohlaví  
VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli; chápe význam zdrženlivosti v dospívání a 

odpovědného sexuálního chování 
VZ-9-1-15 projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a železniční dopravy; aktivně předchází situacím ohrožení zdraví a osobního 

bezpečí; v případě potřeby poskytne adekvátní první pomoc 
  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák 
VZ-9-1-04p, VZ-9-1-09p respektuje zdravotní stav svůj i svých vrstevníků a v rámci svých možností usiluje o aktivní podporu zdraví 
VZ-9-1-05p projevuje zdravé sebevědomí a preferuje ve styku s vrstevníky pozitivní životní cíle, hodnoty a zájmy 
VZ-9-1-07p dodržuje správné stravovací návyky a v rámci svých možností uplatňuje zásady správné výživy a zdravého stravování 
VZ-9-1-15p uplatňuje způsoby bezpečného chování v sociálním kontaktu s vrstevníky, při komunikaci s neznámými lidmi, v konfliktních a 

krizových situacích a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc; ví o centrech odborné pomoci, vyhledá a použije jejich telefonní 
čísla 

 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl 

 rozumět tělesným změnám 
v různých obdobích, znát odlišnosti 
u chlapců a dívek 

 
Změny v životě člověka a jejich 
reflexe 

 
Dětství, puberta, dospívání 

 
PT: OSV – Komunikace: 
komunikační cvičení a hry 
rozvíjející schopnost 
otevřené komunikace, vedení 
dialogu a kladení otázek 

 
beseda s odborníkem 
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 používat některé pojmy v oblasti 
sexuality, potlačovat vulgarismy, o 
problémech diskutovat 

 pochopit odlišnosti v dospívání 
chlapců a dívek 

- tělesné, duševní a společenské 
změny 

 
 

 
 
 
 
 
práce ve skupinách – nácvik 
komunikačních dovedností 

 

 uvědomovat si, že agresivní člověk 
znamená možné nebezpečí 

 snažit se předcházet vzniku 
konfliktních situací 

 uvědomovat si možná rizika 
komunikace přes elektronická média 

 přivolat pomoc v případě nebezpečí, 
ohrožování vlastní nebo jiné osoby 

 
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 situacích a 
v situacích ohrožení 

 

 

 

 rozpoznat chování a jednání, které 
by mohlo ohrozit jeho zdraví nebo 
bezpečí  

 přivolat pomoc 

 uplatňovat osvojené sociální 
dovednosti při kontaktu se sociálně 
patologickými jevy 

 zvládnout komunikaci se službou 
odborné pomoci 
 

 
Skryté formy a stupně 
individuálního násilí a zneužívání, 
sexuální kriminalita 
- formy sexuálního zneužívání dětí 
- kriminalita mládeže 
- komunikace se službami 

odborné pomoci 
 
 

 

 

 být si vědom, že je zakázáno 
prodávat dětem alkohol a cigarety 

 uvést důvody, proč je výhodné nepít 
alkohol a nekouřit 

 
Autodestruktivní závislosti   
- psychická onemocnění 
- násilí namířené proti sobě 

samému 
- rizikové chování (alkohol, aktivní 

a pasivní kouření) 
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 uvědomovat si pozitivní i negativní 
vliv reklamy na člověka a na jeho 
jednání 
 

Manipulativní reklama a informace 
- reklamní vlivy a působení sekt 
 

 

 

 vysvětlit rizika spojená s poruchami 
příjmu potravy 

 
 
 

 uvést možné dopady zhoršeného 
životního prostředí na naše zdraví  

 zhodnotit nezastupitelné místo 
pohybových aktivit v životě dítěte i 
dospělého 

 porovnat pozitiva a negativa trávení 
volného času u televize, počítače, 
tabletu 

 

 prakticky uplatňovat pravidla osobní 
hygieny v denním režimu 

 správně volit své oblečení 
s ohledem na počasí nebo aktivity  

 zařadit s pomocí učitele do denního, 
týdenního režimu aktivity, které jsou 
pro něj vhodné (pohyb, odpočinek, 
zábava,…) 

 provést záznam svého režimu dne, 
s pomocí ho zhodnotit a doplnit 

 zhodnotit každodenní obvyklé 
činnosti členů rodiny z hlediska 
vyváženého režimu dne 

 
Zdravý způsob života a péče  
o zdraví 

 
Výživa a zdraví 
- poruchy příjmu potravy       

 
 

Vlivy vnějšího a vnitřního 
prostředí na zdraví  
- kvalita ovzduší a vody 
- hluk 
- osvětlení 
- teplota 

 
Tělesná a duševní hygiena, denní 
režim 
- zásady osobní, intimní a duševní 

hygieny 
- otužování 
- denní režim 
- vyváženost pracovních a 

odpočinkových aktivit 
- význam pohybu pro zdraví 
- pohybový režim 

 

 
Český jazyk – komunikace 
 

 
 
 
 
Tělesná výchova – 
pohybové aktivity, sportovní 
hry 

 

 
DVD  

 

 teoreticky znát postup základního 
ošetření  

 přivolat první pomoc v případě 
nutnosti 

 
Zdravý způsob života a péče 
o zdraví 
Základy první pomoci 
- ošetření drobných poranění 

(krvácení, popálení, pokousání) 

 
 
 
 
 

 
komunikace 
literatura – příručka první pomoci 
modelové situace 
skupinová forma práce 
týmová spolupráce 
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 aktivně se zapojit do nácviku první 
pomoci  

 s pomocí zafixovat zlomeninu paže, 
nohy 

 vyjmenovat stavy ohrožující život 
(zástava dýchání, činnosti srdce a 
prudké krvácení), vysvětlit důsledky 
těchto stavů 

 vědět, jak zjistit, zda zraněný dýchá, 
samostatně mu změřit tep 

 s pomocí položit zraněného do 
stabilizované polohy 

 znát postup ošetření při tepenném 
krvácení 

 předvést samostatně či ve dvojici 
transport zraněného 
  

- zlomeniny 
- stavy ohrožující život 
- zjištění tepu a dechu zraněného 
- stabilizovaná poloha 
- tepenné krvácení 
- transport zraněného 

 
 
 

výukové programy – např. Základy 
první pomoci I- III 
výklad učiva 
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Vzdělávací oblast 
ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

Vzdělávací předmět 
VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 

Ročník 
8. 

  
Očekávané výstupy  
žák 
VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v komunitě 
VZ-9-1-02 vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická 

komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví 
VZ-9-1-03 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních lidských 

potřeb a hodnotou zdraví 
VZ-9-1-04 posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých a vyvozuje z 

nich osobní odpovědnost ve prospěch aktivní podpory zdraví 
VZ-9-1-05 usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví 
VZ-9-1-06 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí 
VZ-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci svých možností uplatňuje zdravé stravovací 

návyky 
VZ-9-1-08 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 
VZ-9-1-09 projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu; dobrovolně se podílí na programech 

podpory zdraví v rámci školy a obce 
VZ-9-1-10 samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu, překonávání únavy a 

předcházení stresovým situacím 
VZ-9-1-11 respektuje změny v období dospívání, vhodně na ně reaguje; kultivovaně se chová k opačnému pohlaví 
VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli; chápe význam zdrženlivosti 

v dospívání a odpovědného sexuálního chování 
VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním návykových látek a životní perspektivu mladého člověka; 

uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely chování při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve škole i mimo ni; v případě potřeby 
vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým 

VZ-9-1-14 vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií, sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační 
obrany proti manipulaci a agresi 

VZ-9-1-15 projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a železniční dopravy; aktivně předchází situacím ohrožení zdraví a osobního 
bezpečí; v případě potřeby poskytne adekvátní první pomoc 

 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 
žák 
VZ-9-1-01p chápe význam dobrého soužití mezi vrstevníky i členy rodiny 
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VZ-9-1-03p uvědomuje si základní životní potřeby a jejich naplňování ve shodě se zdravím 
VZ-9-1-04p, VZ-9-1-09p respektuje zdravotní stav svůj i svých vrstevníků a v rámci svých možností usiluje o aktivní podporu zdraví 
VZ-9-1-05p projevuje zdravé sebevědomí a preferuje ve styku s vrstevníky pozitivní životní cíle, hodnoty a zájmy 
VZ-9-1-07p dodržuje správné stravovací návyky a v rámci svých možností uplatňuje zásady správné výživy a zdravého stravování 
VZ-9-1-08p svěří se se zdravotním problémem 
VZ-9-1-13p dává do souvislosti zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním návykových látek a provozováním hazardních her 
VZ-9-1-13p uplatňuje osvojené sociální dovednosti při kontaktu se sociálně patologickými jevy 
VZ-9-1-14p zaujímá odmítavé postoje ke všem formám brutality a násilí 
VZ-9-1-15p uplatňuje způsoby bezpečného chování v sociálním kontaktu s vrstevníky, při komunikaci s neznámými lidmi, v konfliktních a 

krizových situacích a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc; ví o centrech odborné pomoci, vyhledá a použije jejich telefonní 
čísla 

VZ-9-1-16p chová se odpovědně při mimořádných událostech a prakticky využívá základní znalosti první pomoci při likvidaci následků 
hromadného zasažení obyvatel 

 

 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl 

 vyjádřit své pocity k danému tématu, 
k dané situaci a zaujímat odmítavé 
postoje k násilí 

 snažit se předcházet konfliktu 
 

 
Rizika ohrožující zdraví a jejich 
prevence 
Bezpečné chování 
- konfliktní a krizové situace 
- chování v konfliktních a krizových 

situacích, hledání a nácvik jejich 
správných řešení 

 

 
PT: VDO – Občan, občanská 
společnost a stát: Listina 
základních práv a svobod 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 přivolat pomoc v případě nebezpečí, 
úrazu či ohrožování vlastní či jiné 
osoby 

 zaujímat odmítavý postoj k jakékoli 
formě násilí 
 

 
Skryté formy individuálního násilí a 
zneužívání, sexuální kriminalita 
- sexuální zneužívání a jeho formy 
- upevňování správných způsobů 

chování v situacích ohrožujících 
zdraví 

- komunikace se službami odborné 
pomoci 

 

  
modelové situace 
video 
beseda s odborníkem 
situační hry 
dramatizace 
praktický nácvik dovedností 
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 vyjmenovat některé škodlivé účinky 
návykových látek  

 znát rizika vznikající při hře na 
automatech, PC, internetu a při sázení 

 orientovat se v nabídce specializované 
pomoci (krizová centra, linky 
důvěry,…) 

 uvést rizika a dopady závislostí na 
jedince i jeho okolí 

 uplatňovat osvojené sociální 
dovednosti při kontaktu se sociálně 
patologickými jevy (odmítnutí) 

 popsat rizika poškození zdraví 
v důsledku vzniku závislosti (zdraví 
fyzické, psychické, sociální) 

 nabídnout pomoc kamarádovi 
 

 
Autodestruktivní závislosti 
- rizikové chování (zbraně, 

nebezpečné látky a předměty, 
nebezpečný internet) 

- násilné chování 
- těžké životní situace a jejich 

zvládání 
- trestná činnost 
- dopink ve sportu 
 
 

  

 

 s pomocí uvést, jak je třeba se 
zachovat při ohrožení mimořádnou 
událostí 

 vybrat z nabízených variant správný 
způsob chování v určité situaci   

 uplatňovat adekvátní způsoby chování 
a ochrany v modelových situacích 
ohrožení, nebezpečí a při 
mimořádných událostech 

 

 
Ochrana člověka za mimořádných 
událostí 
- klasifikace mimořádných událostí 
- varovný signál a jiné způsoby 

varování 
- základní úkoly ochrany 

obyvatelstva 
- evakuace 
- činnost po mimořádné události 
- prevence vzniku mimořádných 

událostí 
 

  

 

 respektovat význam sexuality 
v souvislosti se zdravím, etikou, 
morálkou a pozitivními životními cíli 

 chápat význam zdrženlivosti 
v dospívání a odpovědného sexuálního 
chování 

 
Změny v životě člověka a jejich 
reflexe 
Sexuální dospívání a reprodukční 
zdraví 
- zdraví reprodukční soustavy 

 
Český jazyk – komunikační 
výchova 
 
 
Přírodopis – rozmnožování 
 

 
naučné filmy a programy 
 
cílené činnosti ve smíšených i 
homogenních skupinách 
 
výklad, otevřené diskuse, anonymní  
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 vyjmenovat některá rizika předčasných 
pohlavních aktivit 

 chápat souvislosti mezi neodpovědným 
přístupem k sexuálnímu životu a 
přenosem pohlavních chorob 

 znát některé pohlavně přenosné 
nemoci, popsat způsoby ochrany 

 uvědomovat si dopady těhotenství 
mladistvých  

 umět vyhledat odbornou pomoc 

 vysvětlit význam antikoncepce 

 rozlišovat základní druhy 
antikoncepčních prostředků, znát 
možnosti jejich získání, klást otázky 
 

- sexualita jako součást formování 
osobnosti 

- předčasná sexuální zkušenost 
- promiskuita 
- problémy těhotenství a 

rodičovství mladistvých 
- ochrana před otěhotněním 
 

 
 
 
Český jazyk – komunikační 
výchova 
 
Přírodopis – bakterie a viry 
 
 

 
 
 
 
 
výklad, otevřené diskuse, anonymní 
dotazování 
 
obrazové materiály – symptomy 
chorob 
 
 

 

 uvést některé příklady onemocnění 

 vysvětlit souvislost mezi nezdravou 
výživou, způsobem stravování a 
rozvojem civilizačních chorob  

 ovládat základní zásady poskytování 
první pomoci při drobných poraněních 

 rozeznat stav, kdy se jedná o 
bezvědomí 

 vědět, jak uvolnit a vyčistit dýchací 
cesty 

 samostatně předvést uvedení 
zraněného do stabilizované polohy 

 teoreticky ovládat první pomoc při 
zástavě dechu a srdce 

 aktivně se zapojit do praktických 
nácviků první pomoci 

 porozumět hodnotě zdraví jako 
předpokladu smysluplného a šťastného 
života               

 vnímat rizika přetíženosti organismu 
a respektovat možnosti relaxace 
podle individuálních potřeb 

 
Zdravý způsob života a péče 
o zdraví 
Ochrana před chronickými 
nepřenosnými chorobami a před 
úrazy 
- prevence kardiovaskulárních a 

metabolických onemocnění, 
preventivní a léčebná péče 

- úrazy a život ohrožujících stavy 
(úrazy v domácnosti, při sportu, 
na pracovišti, v dopravě) 

- základy první pomoci 
 

 
 
 
 
 
 
Hodnota a podpora zdraví 
Celostní pojetí člověka ve zdraví a 
nemoci 

 
Přírodopis – orgánové 
soustavy a jejich funkce 

 
komunikace 
literatura – příručka první pomoci 
modelové situace 
skupinová forma práce 
týmová spolupráce 
CD – „Základy první pomoci“  
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 dodržovat zásady péče o zdraví 

 hledat souvislosti mezi  
nedodržováním zdravého životního 
stylu a možným vznikem nemoci 

 umět vyhledat informace o podpoře 
zdravého životního stylu a programech 
podpory zdraví 

 

- složky zdraví a jejich interakce 
- základní lidské potřeby a 

hierarchie 
 

 
Podpora zdraví a její formy 
- prevence a intervence 
- působení na změnu kvality 

prostředí a chování jedince 
- odpovědnost jedince za zdraví 
- podpora zdravého životního stylu, 
- programy podpory zdraví  

 

 
 
 
internet 
 



380 

 

6.9 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 

Obsahové a tematické zpracování oblasti Člověk a svět práce naplňuje specifické zaměření naší 
školy – rozvíjení takových vědomostí, dovedností a návyků žáků, které mohou uplatnit při profesním 
zaměření ve studiu po ukončení základního vzdělání. 

 

6.9.1 Vyučovací předmět: PRACOVNÍ VÝCHOVA 

 
1. stupeň 

 
Charakteristika vyučovacího předmětu 

 
Obsahové, organizační a časové vymezení  
 

Pracovní výchova je jednou ze stěžejních oblastí výuky ZŠ. Předmět je realizován v průběhu celého 
vzdělávání, neboť ovlivňuje rozvoj motorických, tvořivých a komunikačních schopností, zmírňuje 
motorické poruchy, zdokonaluje kognitivní funkce, stimuluje řeč a myšlení. 
Obsah učiva je zpracován tak, aby nároky odpovídaly vývojovému období a zejména individuálním 
schopnostem a potřebám žáků. Jednotlivé pracovní bloky nabízejí více možností k uplatnění žáků 
s pomalejším pracovním tempem a omezenou jemnou motorikou. Vše směřuje k docílení pocitu 
úspěchu z odvedené a dokončené práce a k posílení sebevědomí a samostatnosti.  
Pracovní činnosti směřují zejména v 1. období k rozvíjení a zdokonalování hrubé i jemné motoriky, 
jako základního předpokladu zvládnutí složitějších a specializovanějších pracovních postupů 2. 
období. Od samého počátku žáci poznávají vlastnosti různých materiálů, učí se zacházet s 
jednoduchými nástroji, seznamují se s novými pojmy, jsou vedeni k dodržování hygieny a bezpečnosti 
práce. 
Výuka v blocích je uskutečňována ve třídách, speciálně vybavené dílně, cvičné kuchyni a na zahradě. 
Dle povahy pracovních činností probíhá výuka individuálně, ve dvojicích popř. skupinách. 
Předmět je na 1. stupni realizován s celkovou časovou dotací 12 hodin, z toho je 7 hodin 
disponibilních.  

 

 

Období Ročník Počet hodin celkem Z toho disponibilních 

1. 

1. 3 2 

2. 2 1 

3. 3 2 

2. 
4. 2 1 

5. 2 1 

 
 

Obsah předmětu je rozdělen do tematických okruhů: 

 Pěstitelské práce  

 Práce s drobným materiálem  

 Konstrukční činnosti 

 Příprava pokrmů 
     

Učitel využívá k naplňování jednotlivých klíčových kompetencí následující výchovné a vzdělávací 
strategie: 
 
Kompetence k učení    
Žák by měl: 

 zvládat postup výroby jednoduchého výrobku dle pracovního schématu, řídit se názorem 
v pracovním listu  

 učitel společně s žákem rozebírá postup výroby 

 poskytuje žákovi čas a možnosti vyzkoušet si více pracovních postupů  

 procvičuje se žákem dílčí dovednosti na vyšších úrovních  
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 poznávat vlastní pokroky a uvědomovat si problémy, které mu brání v osvojení určitých 
dovedností 

 učitel povzbuzuje žáka při sebemenším úspěchu a vystavováním prací zvyšuje jeho 
sebedůvěru 

 doceňuje nápaditost a snahu žáka vyzkoušet si více postupů 

 používat základní pracovní pojmy  

 učitel při výuce používá jednotné pracovní pojmy a odbornou terminologii 
 

Kompetence k řešení problémů  
Žák by měl:  

 rozpoznat a vnímat jednotlivé problémy a snažit se hledat řešení  

 učitel povzbuzuje žáka, aby kladl dotazy  

 opakovanými činnostmi směřuje k vyšší náročnosti a pochopení dalších souvislostí  

 poskytuje žákovi dostatečný časový prostor  
 
Kompetence komunikativní  
Žák by měl:  

 umět se srozumitelně vyjádřit v ústním projevu  

 učitel vybízí žáka k „myšlení nahlas“ při pracovní činnosti  

 prací ve dvojicích a skupinách trénuje komunikační dovednosti žáka 

 klást otázky a v případě neporozumění požádat o vysvětlení  

 učitel umožňuje žákovi pracovat v různých skupinách  

 poskytováním neúplných informací vede žáka ke kladení otázek  
 
Kompetence sociální a personální  
Žák by měl:  

 znát a respektovat pravidla práce v týmu 

 učitel zadává přesné a stručné pokyny  

 organizuje práci tak, aby si žák ve skupině vyzkoušel různé role  

 vyžaduje důsledné dodržování společně dohodnutých postupů práce  

 před pomocí učitele má přednost pomoc žáka žákovi  

 využívá co nejvíce prožitkových situací  
 

Kompetence občanské 
Žák by měl:  

 chránit vlastní zdraví i zdraví spolužáků  

 učitel seznamuje žáka s bezpečnostními a hygienickými předpisy  

 pomocí dramatizace, prožitku upevňuje správné návyky  
 
Kompetence pracovní 
Žák by měl: 

 zvládat vybranou pracovní dovednost a postup  

 učitel vede žáka k získávání potřebných pracovních dovedností instruktáží, 
opakováním činností, individuálním docvičováním dle potřeb jednotlivce 

 umožňuje žákovi práci s nástroji a nářadím užívanými v denní praxi  

 rád pracovat, mít radost z dokončené činnosti  

 učitel nabízí více materiálu a pracovních témat, aby žák měl možnost volby 

 volbou cíleného výrobku zaměřeného k praktickému užití (dárek, výzdoba školy, 
výstava v obci, pomůcka,…) motivuje žáka k lepším výkonům  

 při zadávání prací přihlíží k individuálním schopnostem, motorickým dovednostem a 
dosažené míře zručnosti žáka 

 pod dohledem učitele dodržovat zásady hygieny a ochrany zdraví  

 učitel vysvětluje bezpečnostní předpisy, dbá na správné užívání ochranných pomůcek  

 vyžaduje vhodný pracovní oděv a obuv  

 pracovat podle jednoduchého pracovního postupu, návodu, náčrtku  

 učitel nejprve seznamuje žáka s postupem práce, poskytne čas na dotazy  

 od grafického znázornění postupů přechází k jednoduchým psaným pokynům  

 být schopen přiměřené pracovní výdrže  
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 učitel volí nejprve časově kratší činnosti, dobu práce postupně prodlužuje 

 postupným zadáváním samostatných delších úkolů vede žáka k vytrvalosti a 
zodpovědnosti  

 oceňuje i dílčí úspěchy, povzbuzuje žáka 

 posoudit samostatně i ve skupině výsledky prací  

 učitel vyčlení čas na zhodnocení výrobku, žák sám hodnotí a porovnává  
 
 

Zařazená průřezová témata: 
Osobnostní a sociální výchova 

- Sebepoznání, sebepojetí: nácvik sebehodnocení  
- Kreativita: výroba dárkových předmětů mezilidské vztahy 

Výchova demokratického občana 
- Občan, občanská společnost a stát: podíl na akcích pořádaných obcí  

Environmentální výchova 
- Základní podmínky života: průběžné měření teplot 
- Vztah člověka k prostředí: péče o okolí školy  
- Vztah člověka k prostředí: recyklace 
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Vzdělávací oblast 
ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 

Vyučovací předmět 
PRACOVNÍ VÝCHOVA 

Ročník 
1. – 3.   

 
Pěstitelské práce 

 
Očekávané výstupy – 1. období: 
žák  
ČSP-3-3-01  provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování  
ČSP-3-3-02  pečuje o nenáročné rostliny  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
ČSP-3-3-01p  provádí pozorování přírody v jednotlivých ročních obdobích a popíše jeho výsledky  
ČSP-3-3-02  pečuje o nenáročné rostliny 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 pojmenovat a popsat pozorované 
přírodní jevy 
 

 s pomocí lisovat listy 

 s pomocí zhotovit jednoduchý 
dekorační předmět z přírodnin 

 s pomocí pečovat o rostliny ve 
třídě 
 

 pozorovat a s pomocí popsat 
klíčící rostlinu 

 s pomocí pečovat o rostliny na 
zahradě 

 pojmenovat pěstované rostliny 

 mít povědomí o zaměření školní 
naučné stezky 

 

 
 
Pozorování přírody v jednotlivých 
ročních obdobích  
 
Přírodní materiál 
 
 
Péče o nenáročné pokojové 
rostliny  
 
Sledování života rostlin 
 
Osetí či osázení záhonu a 
celoroční práce na něm 
 
 
Školní naučná stezka 

 
 
PT: EV - Základní podmínky 
života: průběžné měření teplot 
 
 
 
 
 
 
 
 
Člověk a jeho svět – rozmanitost 
přírody, sezónní práce na 
zahradě, ovoce, zelenina 

 
 
měření teplot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
školní naučná stezka 
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Práce s drobným materiálem 
 
Očekávané výstupy – 1. období: 
žák: 
ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů 
ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy 

 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 
žák 
ČSP-3-1-01p zvládá základní manuální dovednosti při práci s jednoduchými materiály a pomůckami; vytváří jednoduchými postupy různé 

předměty z tradičních i netradičních materiálů  
ČSP-3-1-02  pracuje podle slovního návodu a předlohy 
 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 zvládat svlékání, převlékání a 
oblékání 

 dle svých možností skládat 
oblečení 

 dle svých možností udržovat 
v čistotě pracovní plochu 

 dle svých možností zapínat a 
rozepínat knoflíky, používat zip 

 
Sebeobsluha 

 oblékání, svlékání a ukládání 
pracovního oděvu 

 příprava pracovního místa, jeho 
úklid a udržování pořádku 

 obouvání, šněrování, ovládání 
různých druhů zapínání 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
model oblečení se zipy a knoflíky 
 
 
 
model boty se šněrováním 
 

 

 s pomocí uvázat kličku, uzlík 

 dle svých možností zvládnout mytí 
obličeje, rukou, česání, používání 
kapesníků, WC, čištění zubů 

 

 
Osobní hygiena 

 postup při čištění zubů 

 
Člověk a jeho svět – osobní 
hygiena, organizace pracovního 
času 
 
 

 
Video-ukázka 
 
 

 

 dle svých schopností stříhat rovné 
i oblé linie, tvarovat a lepit papír 

 
Papír a karton 

 stříhání, překládání, mačkání, 
lepení 

 

  
různé druhy papíru 
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 s pomocí zpracovat hmotu 
hnětením, válením 

 dle svých možností zvládat 
přidávání, ubírání materiálu a jeho 
povrchovou úpravu 

 

 
Modelovací hmota 

 materiály a způsoby zpracování 
 

  
modelovací hmoty 
 

 

 s pomocí zhotovit jednoduchý 
výrobek 

 s pomocí pracovat podle slovního 
návodu a předlohy 

 

 
Kombinované techniky 

 dekorační práce s přírodninami a 
jiným drobným materiálem 

 

 
PT: OSV - Kreativita: výroba 
dárkových předmětů 

 
kůže, korálky, drát, provázek, tkanina, 
vylisované listy, suché rostliny, plody, 
índividuální i kolektivní forma práce 
výzdoba třídy, podíl na výstavách popř. 
soutěžích 
 

 
 

Konstrukční činnosti 
 
Očekávané výstupy – 1. období: 
žák: 
ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi 

 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 
žák 
ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi 
 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a firmy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 správně používat části stavebnic 

 stavět dle jednoduchého návodu i 
vlastní fantazie 

 

 
Práce se stavebnicí  

 
Matematika – práce se 
stavebnicí geometrických tvarů 

 
skupinová práce 
různé druhy a typy stavebnic 
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Příprava pokrmů 
 
Očekávané výstupy – 1. období: 
žák  
ČSP-3-4-01  připraví tabuli pro jednoduché stolování  
ČSP-3-4-02  chová se vhodně při stolování  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
ČSP-3-4-01p  upraví stůl pro jednoduché stolování   
ČSP-3-4-02  chová se vhodně při stolování 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a firmy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 poznat vybrané vybavení, pojmenovat 
pomůcky 

 s pomocí prostřít stůl 

 s pomocí krájet ovoce 

 s pomocí míchat suroviny, namazat 
pečivo příborovým nožem 

 

 
- bezpečnost při práci 
- orientace ve cvičné 

kuchyni  
- výběr, nákup a skladování 

potravin 
- mytí a krájení ovoce, 

příprava ovocného salátu 
- jednoduchá svačina  
- prostírání 
- základy správného 

stolování 
 

 
Člověk a jeho svět – chování 
v obchodě 
Matematika – manipulace 
s platidly 
 

 
hry na nakupování  
obaly potravin 
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Pěstitelské práce 

 

 

Vzdělávací oblast 
ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 

Vyučovací předmět 
PRACOVNÍ VÝCHOVA 

Ročník 
4.    

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 s pomocí dodržovat správný 
postup zpracování půdy 

 s pomocí vybrat k určené práci 
vhodné náčiní, pomůcky a 
nástroje  

 s pomocí vysévat, jednotit, 
okopávat a vysazovat rostliny 

 užívat základní postupy pro 
pěstování vybraných rostlin 

 pozorovat a s pomocí popsat 
klíčící rostlinu 

 dodržovat základní podmínky pro 
jejich pěstování 

 s pomocí stručně popsat 
pozorovaný jev 

 zalévat pokojové rostliny, otírat 
listy od prachu 

 udržovat okolí školy v čistotě a 
pořádku 

 dodržovat základní hygienická a 
bezpečnostní pravidla při práci  

 

 
 
Půda a její zpracování 
 
Pomůcky, nástroje a náčiní 
 
Pěstování rostlin ze semen 
(pěstování bylin, květin a zeleniny) 
 
Celoroční práce na pozemku 
 
Pěstitelská pozorování 
 
Ošetřování pokojových rostlin 
 
 
Péče o blízké okolí školy  
(zametání, hrabání) 
 

 

Zásady hygieny a bezpečnosti 
práce 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PT: EV - Vztah člověka 
k prostředí: péče o okolí školy 
 

 
 
 
 
 
zahradnické náčiní 
 
 
 
 
 
 
 
 
odborné publikace 
měření teplot 
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Práce s drobným materiálem 
 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 správně používat hygienické 
prostředky a znát vybrané druhy 

 vyprat v ruce menší kus textilu  
 

 
Osobní hygiena 

 hygiena těla 
 
Sebeobsluha 

  

 

 dle svých schopností pracovat 
s jednoduchou šablonou 

 dle svých schopností zhotovit 
výrobek z papíru 

 dle svých schopností stříhat, 
skládat, překládat, rolovat a lepit 
papír 

 dle svých schopností zvládnout 
povrchovou úpravu výrobku 
(potisk) 

 dle svých schopností zhotovit 
drobné předměty z papíru a 
kartonu 
 

 
Práce s papírem a kartonem 

 poučení o výrobě papíru 

 zhotovování papírových 
skládanek 

 výroba šablon 

 drobné předměty z papíru a 
kartonu 

 

 
PT: VDO – Občan, občanská 
společnost a stát: podíl na akcích 
pořádaných obcí 
 
PT: OSV – Sebepoznání, 
sebepojetí: nácvik sebehodnocení  
 
PT: EV – Vztah člověka k 
prostředí: recyklace 

 
zvlhčovač, děrovačka, řezák na karton, 
sešívačka, tavicí pistole 
 
pracovní listy 
 
 

 

 dle svých schopností hníst, válet, 
tvarovat, přidávat, ubírat, 
vykrajovat modelovací hmotu 

 dle svých schopností vytvořit 
rovinný a prostorový výrobek 

 dle svých schopností upravit 
povrch výrobku 
 

 
Modelovací hmota 

 práce s různými modelovacími 
hmotami 

 
Matematika – geometrické tvary 

 
modelovací hmota, keramická hlína, 
sádra, těsto (slané, vizovické) 
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Konstrukční činnosti 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 s pomocí vybrat vhodný šroub a 
matici 

 s pomocí zvládnout práci dle 
jednoduché předlohy i vlastní 
fantazie 

 s pomocí pojmenovat materiály, 
se kterými pracuje 

 s pomocí zhotovit jednoduché 
stavebnicové modely 
  

 
Práce se stavebnicí 

 
 

 funkce a užití jednoduchých 
pracovních nástrojů  
 
 

 prostorové modely z vybraných 
materiálů 

 

  
 
stavebnice, nářadí, nástroje 
 
návody, předlohy, náčrty 
 
papír, plast, dřevo, kov atd.  
 

 

 

Příprava pokrmů 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 s pomocí dodržovat hygienu a 
bezpečnost ve cvičné kuchyni 

 správně pojmenovat používané 
nádobí  

 s pomocí sestavit jídelníček na 
jeden den 

 s pomocí uvařit jednoduchou 
zeleninovou polévku 

 pod dohledem krájet natě 

 pod dohledem krájet pečivo 

 míchat pomazánky 

 pojmenovat vybrané suroviny, 
se kterými pracuje 

 
 
- hygiena a bezpečnost práce ve 

cvičné kuchyni  
- vybavení kuchyně, orientace v ní 
- zásady správné výživy 
- sestavení jídelníčku 
- zeleninové polévky 
- studená kuchyně 
- čtení vybraného textu na 

obalech potravin 
- kultura stolování 
- úklidové práce 

 
 

 
Člověk a jeho svět  -  správná 
životospráva, pitný a stravovací 
režim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
kuchyňské nářadí a náčiní 
ukázky jídelníčků 
kuchařské knihy 
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 s pomocí připravit ovocný či 
zeleninový salát 

 s pomocí prostřít stůl 

 s pomocí umýt, utřít a uklidit nádobí 

 s pomocí udržovat v čistotě 
pracoviště 
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Vzdělávací oblast 
ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 

Vyučovací předmět 
PRACOVNÍ VÝCHOVA 

Ročník 
5.    

 
Pěstitelské práce 

 
Očekávané výstupy – 2. období: 
žák  
ČSP-5-3-01  provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování  
ČSP-5-3-02  ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny  
ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní  
ČSP-5-3-04  dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
ČSP-5-3-01p  dodržuje základní podmínky a užívá postupy pro pěstování vybraných rostlin  
ČSP-5-3-02p  ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny a provádí pěstitelská pozorování  
ČSP-5-3-03  volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní  
ČSP-5-3-04p  dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu na zahradě  
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 dodržovat správný postup 
zpracování půdy 

 zvolit vhodné náčiní, pomůcky a 
nástroje k určené práci 

 s dopomocí vysévat, jednotit, 
okopávat a vysazovat rostliny 

 užívat základní postupy pro 
pěstování vybraných rostlin 

 pozorovat a popsat klíčící rostlinu 

 dodržovat základní podmínky pro 
jejich pěstování 

 stručně popsat pozorovaný jev 

 
 
Půda a její zpracování 
 
Pomůcky, nástroje a náčiní 
 
Pěstování rostlin ze semen 
(pěstování bylin, květin a zeleniny) 
 
Celoroční práce na pozemku 
 
Pěstitelská pozorování 
 
Ošetřování pokojových rostlin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
zahradnické náčiní 
 
 
 
 
odborné publikace 
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 zalévat pokojové rostliny, otírat listy 
od prachu 

 udržovat okolí školy v čistotě a 
pořádku 

 dodržovat základní hygienická a 
bezpečnostní pravidla při práci  

 poskytnout pomoc při drobném 
úrazu na zahradě 

 zavolat pomoc zraněnému 
 

Péče o blízké okolí školy  
(zametání, hrabání) 
 
Zásady hygieny a bezpečnosti 
práce 
 
První pomoc při úrazu  

 
 

 
 
 
 
 
 
Člověk a jeho svět – poskytnutí 
první pomoci 

měření teplot 
 

 

 
Práce s drobným materiálem 

 
Očekávané výstupy – 2. období: 
žák 
ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své představivosti různé výrobky z daného materiálu 
ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lidových tradic  
ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu 
ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu 

 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 
žák 
ČSP-5-1-01p vytváří přiměřenými pracovními postupy různé výrobky z daného materiálu 
ČSP-5-1-02p využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem vlastní fantazii 
ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu 
ČSP-5-1-04p udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při drobném poranění 
 
 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 dle svých schopností ošetřit 
drobné poranění  

 znát čísla tísňového volání 

 
Zdravotní výchova 

 ošetření drobného poranění, 
první pomoc 

 
Člověk a jeho svět – první pomoc 
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 pojmenovat vybraný zdravotnický 
materiál 

 

 základní vybavení lékárničky 
(teploměr, náplast, obvaz, 
dezinfekce, vata) 

 

 
 dle svých schopností šít předním 

stehem 

 dle svých schopností zhotovit 
drobný textilní výrobek 

 dle svých schopností přišít 
knoflíky 

 

 
Práce s textilními materiály 

 nácvik navlékání a odměřování 
nitě 

 přední steh 

 drobné výrobky z textilu 
 

 

 
 

 
 

 

 dle svých schopností zhotovit 
jednoduchý dekorační výrobek  

 s pomocí obkreslovat, stříhat, 
stáčet, tvarovat a dle vlastní 
fantazie dozdobit drobný předmět 

 

 
Kombinované techniky 

 práce s koženkou 

 práce se dřevem 

 práce s přírodními materiály 

  
individuální i kolektivní forma práce 
výzdoba třídy, podíl na výstavách popř. 
soutěžích 

 
 

Konstrukční činnosti 

 
Očekávané výstupy – 2. období: 
žák: 
ČSP-5-2-01  provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž 
ČSP-5-2-02  pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu 
ČSP-5-2-03  dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu 
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 
žák 
ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž 
ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu 
ČSP-5-2-03p - udržuje pořádek na svém pracovním místě, dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při drobném úrazu 
                      - užívá jednoduché pracovní nástroje a pomůcky 
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Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 dle svých schopností vybrat 
vhodný šroub a matici 

 dle svých schopností pracovat 
podle jednoduché předlohy i 
podle vlastní fantazie 

 dle svých schopností zhotovit 
jednoduché stavebnicové modely 
  

 
Práce se stavebnicí 

 funkce a užití jednoduchých 
pracovních nástrojů 

 prostorové modely z vybraných 
materiálů 

  
 
stavebnice, nářadí, nástroje 
 
návody, předlohy, náčrty 
 
papír, plast, dřevo, kov atd. 
 

 

 dle svých schopností ošetřit 
drobné poranění 

 
Zdravotní výchova 

 ošetření drobného poranění, 
první pomoc 

 

  

 
 
 

Příprava pokrmů 
 

 
Očekávané výstupy – 2. období: 
žák  
ČSP-5-4-01  orientuje se v základním vybavení kuchyně   
ČSP-5-4-02  připraví samostatně jednoduchý pokrm  
ČSP-5-4-03  dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování  
ČSP-5-4-04  udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
ČSP-5-4-01p  uvede základní vybavení kuchyně   
ČSP-5-4-02  připraví samostatně jednoduchý pokrm  
ČSP-5-4-03p  dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování při stolování  
ČSP-5-4-04  udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc i při úrazu v 

kuchyni - uplatňuje zásady správné výživy 
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Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 s pomocí dodržovat hygienu a 
bezpečnost ve cvičné kuchyni 

 správně pojmenovat používané 
nádobí  

 s pomocí sestavit jídelníček na 
jeden den 

 s pomocí uvařit jednoduchou 
zeleninovou polévku 

 pod dohledem krájet natě 

 pod dohledem krájet pečivo 

 míchat pomazánky 

 pojmenovat vybrané suroviny, 
s kterými pracuje 

 s pomocí připravit ovocný či 
zeleninový salát 

 s pomocí prostřít stůl 

 s pomocí umýt, utřít a uklidit 
nádobí 

 s pomocí udržovat v čistotě 
pracoviště 
  

 

 hygiena a bezpečnost práce 
ve cvičné kuchyni  

 vybavení kuchyně, orientace v ní 

 zásady správné výživy 

 sestavení jídelníčku 

 zeleninové polévky 

 studená kuchyně 

 čtení vybraného textu na obalech 
potravin 

 kultura stolování 

 úklidové práce 

 
 
 
 
 
Člověk a jeho svět  -  správná 
životospráva, pitný a stravovací 
režim 

 
 
 
 
kuchyňské nářadí a náčiní 
ukázky jídelníčků 
kuchařské knihy  
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2. stupeň 

 
Charakteristika vzdělávacího předmětu 
   
Obsahové, organizační a časové vymezení  
 

Obsah předmětu Pracovní výchova na 2. stupni plynule navazuje a dále rozšiřuje učivo 
probírané na 1. stupni. Žáci získávají základní znalosti o materiálech, nástrojích, nářadích a pracovních 
postupech. Osvojují si další pracovní pojmy, pracují s návody a posilují dovednosti řešit různé praktické 
situace. Žáci pracují s technickými prostředky používanými v denní praxi. Ovládání těchto přístrojů 
umožní žákům snazší zapojení do běžného života a je základem předprofesní přípravy. Žáci se učí 
zorganizovat si práci, udržovat pořádek na pracovišti, dbát hygienických a bezpečnostních pravidel. Při 
praktických činnostech si osvojují pravidla společenského chování. 

Žáci pracují samostatně i v týmu, učí se zodpovědnosti za vlastní práci a ocenění práce své i 
druhých. Vyučování se tak podílí na rozvoji vlastností, které jsou důležité pro rozvoj osobnosti žáka, a 
schopnosti spolupracovat s ostatními a umět řešit některé problémové situace.  

 Pracovní výchova napomáhá při volbě povolání a je inspirací k možným volnočasovým 
aktivitám. 

 Zaměření pracovní výchovy se podle aktuálních podmínek školy může lišit pro chlapce a dívky 
výběrem tematického okruhu nebo i jeho časovou dotací. Tematické okruhy jsou zařazovány dle 
podmínek školy, předpokladů a schopností žáků ve školním roce.  

 
Uplatňované metody a formy práce 
 

Výuka je realizována na stejných pracovištích a obdobnými formami jako na prvním stupni. Při 
výuce okruhu Svět práce je využívána i počítačová učebna. K nejužívanějším metodám pracovní 
výchovy patří metody cvičení a samostatné práce podle vzorového výrobku, instruktáže učitele, 
metodické řady postupu práce na výrobku, technického výkresu. V rámci pracovní výchovy se pořádají 
exkurze. 

 
Předmět je na 2. stupni realizován s celkovou časovou dotací 9 hodin týdně, přičemž byl posílen 

šesti disponibilními hodinami. 
 

Ročník Počet hodin celkem Z toho disponibilních 

6. 3 2 

7. 3 2 

8. 1 1 

9. 2 1 

 
V případě doporučené změny vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk bude tento 
obsah v IVP nahrazen vzdělávacím obsahem Pracovní výchovy a tím navýšena časová dotace vždy o 
3 hodiny v 8. a 9. ročníku.  Vzhledem k tomu, že se ve škole vzdělávají žáci s přiznanými opatřeními 
minimálně 3. stupně, je navýšená časová dotace již v obsahu PV zohledněna. 
 
Vzdělávací oblast předmětu je rozdělena do tematických okruhů: 

 Pěstitelské práce a chovatelství  

 Práce s technickými materiály 

 Provoz a údržba domácnosti 

 Příprava pokrmů 

 Svět práce  
 

Učitel využívá k naplňování jednotlivých klíčových kompetencí následující výchovné a vzdělávací 
strategie: 

 
Kompetence k učení 
Žák by měl: 

 využívat vhodné naučené postupy 

 učitel využívá názorných demonstrací a instruktáží, žák si všechny úkony může vyzkoušet 



397 

 

 podporuje žáka ve vyzkoušení si vlastních pracovních postupů 

 rozeznat vlastní pokroky 

 učitel motivuje soustavně žáka kladným hodnocením třeba jen dílčích úspěchů a pokroků 

 prací ve skupinách podporuje žáka se znevýhodněním  

 uplatňuje individuální přístup při práci se žákem 

 používat základní pracovní pojmy 

 učitel při výuce používá jednotné pracovní pojmy a odbornou terminologii 

 uvědomit si význam vzdělání v kontextu s pracovním uplatněním 

 učitel seznamuje žáka s negativními dopady nízké úrovně vzdělání na praktický život 
(práce, problematika nezaměstnanosti) 

 
Kompetence k řešení problémů 
Žák by se měl snažit: 

 hledat nejvhodnější způsob řešení 
- učitel postupně zvyšuje náročnost předkládaných úkolů, tím vede žáka k hledání nových 

způsobů řešení 

 povzbuzováním a kladným hodnocením vede žáka k vytváření vlastních postupů 
 

Kompetence komunikativní 
Žák by měl: 

 komunikovat při kolektivní práci 

 učitel podporuje činnosti ve dvojicích a skupinách 

 odstraňuje nežádoucí projevy v komunikaci mezi žáky 
 
Kompetence sociální a personální 
Žák by měl: 

 respektovat pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňovat kvalitu společné 
práce 
- učitel ve výuce využívá metody skupinové práce a vzájemné pomoci při učení 
- vytváří různě strukturované pracovní týmy 

 
Kompetence občanské 
Žák by měl: 

 chránit své zdraví při práci 

 učitel vede žáka k dodržování základních hygienických a bezpečnostních pravidel při práci 
 
Kompetence pracovní 
Žák by měl: 

 zvládat základní pracovní dovednosti a postupy 

 učitel instruktáží a aktivní prací žáků je průběžně vede k získávání základních pracovních 
dovedností a návyků  

 seznamuje žáky s nástroji, pomůckami a nářadím pro běžné domácí práce a moderními 
technickými prostředky používanými v denní praxi 

 mít pozitivní vztah k manuálním činnostem 

 učitel zadává žákům praktické úkoly, se kterými se mohou setkat v běžném životě 

 připravuje žákům takové činnosti, které mohou zvládnout vzhledem ke svým individuálním 
schopnostem, motorickým dovednostem a dosažené míře zručnosti 

 dodržovat a uplatňovat při práci zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce, ochrany 
životního prostředí a společenských hodnot 

 učitel důsledně kontroluje a koriguje činnosti žáka, objasňuje možné důsledky nedodržování 
jednotlivých zásad 

 reálně posoudit výsledek své práce a práce ostatních 
- učitel společně se žáky porovnává a hodnotí výsledky práce 
- podporuje žáka při prezentaci vlastní práce (např. školní výstavy) 

 mít konkrétní představu o pracovní náplni u vybraných profesí 
- učitel žáky seznamuje s materiály a nářadím používanými při odborné řemeslné práci, 

s různými pracovními postupy a konkrétními výsledky a výrobky 
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Zařazená průřezová témata: 
Environmentální výchova  

 Vztah člověka k prostředí: pravidelná údržba tabulí naučné stezky, seznámení s nátěrovými 
hmotami šetrnými k přírodě, každoroční jednorázová ekologická likvidace obalů od barev a 
chemikálií  

 Vztah člověka k prostředí: třídění a likvidace odpadu  

 Osobnostní a sociální výchova  

 Hodnoty, postoje, praktická etika: celoroční aktivita „Něco po nás zůstane“ (společná tvorba 
výrazné a trvalé hodnoty či změny zkvalitňující prostředí školy a okolí) 
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Vzdělávací oblast:  
ČLOVĚK A SVÉT PRÁCE 

Předmět:  
PRACOVNÍ VÝCHOVA 

Ročník: 
6. – 7. 

  
Pěstitelské práce a chovatelství 

Očekávané výstupy 
žák  
ČSP-9-3-01  volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin  
ČSP-9-3-02  pěstuje a využívá květiny pro výzdobu  
ČSP-9-3-03  používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu  
ČSP-9-3-04  prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty  
ČSP-9-3-05  s dopomocí dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
ČSP-9-3-01  volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin  
ČSP-9-3-02p  pěstuje a ošetřuje květiny v interiéru  
ČSP-9-3-03  používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu  
ČSP-9-3-04  prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty  
ČSP-9-3-05p  s dopomocí dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu způsobeném 

zvířaty  
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 zpracovat půdu na podzim i na jaře 

 rýt půdu, odstraňovat odkvetlé 

rostliny a kořínky 

 uhrabávat půdu a vyrovnávat 

nerovnosti půdy 

 

 
 
Základní podmínky pro pěstování 
- zpracování půdy 

 
 

 

  

 

 kypřit, plít, zalévat, přihnojovat, 

otírat listy, mlžit rostliny 

 přesadit pokojovou rostlinu 

 

 
Okrasné rostliny v interiéru 
- základy ošetřování pokojových 

rostlin 
- přesazování pokojových rostlin - 

praktická činnost  

 
 
Přírodopis - botanika 

 
vhodné pracovními pomůcky 
skleník 
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 vyjmenovat co rostliny potřebují 

k životu 

 

- základní podmínky života rostlin 
 

květináče, štěrk na drenáž, houba na 
otírání listů, konvičky, zahradnické 
nůžky 

 

 vysít, sázet, s pomocí kypřit, 

provádět pletí záhonu, sklidit 

výpěstky 

 
Zelenina 
- pěstování vybraných druhů 

zeleniny 
 

  
 

 

 poznat ovocné rostliny na školní 

zahradě 

 pojmenovat způsoby pěstování 

 

 
Ovocné rostliny 
- druhy ovocných rostlin 
 

  

 

 s pomocí rozpoznat základní byliny 

 pojmenovat nebezpečí alergické 

reakce  

 
Byliny 
- koření na zahradě 
- zásady hygieny a bezpečnosti 

práce 
- alergie 

 

 
 
 
 
VkZ – alergie 

 
Naučná stezka 
vaření čaje 

 

 pečovat o zvířata ve škole 

 dodržovat hygienu a bezpečnost při 

chovu zvířat 

 znát podmínky chovu 

 

 
Chovatelství 
- péče o zvířata chovaná ve škole  
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Práce s technickými materiály 
 
Očekávané výstupy: 
žák  
ČSP-9-1-01  provádí jednoduché práce s technickými materiály  
ČSP-9-1-02  řeší jednoduché technické úkoly  
ČSP-9-1-04  užívá technickou dokumentaci  
ČSP-9-1-05  dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
ČSP-9-1-01p  získá základní vědomosti o materiálech, nástrojích, provádí jednoduché práce s technickými materiály   
ČSP-9-1-02  řeší jednoduché technické úkoly  
ČSP-9-1-04p  pracuje s jednoduchou technickou dokumentací  
ČSP-9-1-05  dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím  

- rozlišuje vybrané druhy materiálů  
- správně vybere a používá vhodné pracovní nástroje a pomůcky  
- dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytuje první pomoc při drobném úrazu 

 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody, formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 pojmenovat používané ruční 
nářadí  

 s pomocí vybrat správné nářadí 
pro jednotlivé úkony  

 pojmenovat používaná měřidla a 
rýsovací pomůcky 

 
Dílenské nářadí a pomůcky 
- dílenské ruční nářadí 
- upínací nástroje a pomůcky 
- měřidla 
- rýsovací potřeby 
 

 
Matematika – rýsovací 
pomůcky a jejich používání 

 
Průběžné seznamování s nářadím a 
pomůckami pro jednotlivé materiály a 
pracovní operace.  
Vedení žáků k udržování a kontrole 
panelů s ručním nářadím. 
Odpovědnost žáka za nástroje a 
pomůcky, hlášení závad, předávání 
pracoviště. 
Údržba pracovního stolu a svěráku 
každým žákem. 
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 pracovat podle jednoduchého 
plánku či nákresu  

 správně číst rozměry  

 pracovat podle pokynů 
 
 

 
Práce s technickou dokumentací 
- náčrty 
- jednoduché plánky a technické 

výkresy 
 

 
Český jazyk – popis pracovního 
postupu 

 
Ukázky vzorových výrobků a jejich 
dokumentace. 
Vedení žáků k samostatné tvorbě výrobků 
podle školní výkresové dokumentace, 
ověřování správného porozumění. 
Podpora tvorby výrobků podle vlastních 
náčrtů a plánků. 
Organizace práce ve skupinách. 
 

 

 měřit vnější rozměry polotovarů a 
výrobků s přesností 5 mm 

 s pomocí kontrolovat roviny a 
kolmost 

 rýsovat čáry a tvary na různé 
druhy materiálů 

 

 
Měření a orýsování 
- měření a orýsování dřeva 
- měření a orýsování jiných 

materiálů 
 

 
Geometrie – rýsovací techniky, 
zobrazování rovinných útvarů 
 
Matematika – převody 
délkových jednotek, desetinná 
čísla 
 

 
Nácvik měření s ocelovým měřítkem a 
dřevěnými či svinovacími metry. 
Cvičné orýsování materiálů podle měřítek 
a úhelníků. 
Vytváření dvojic pro vzájemnou kontrolu 
přesnosti měření a orýsování. 
Nácvik práce s tužkou, rýsovací jehlou, 
kružítkem na kov 
 

 

 přiřadit základní druhy řeziva 

 s pomocí upínat materiál ve 
svěráku a truhlářských svěrkách 

 pojmenovat druhy ručních pil  

 s pomocí řezat prkna, latě a 
hranoly  

 opracovávat rovinné plochy rašplí 
a pilníkem  

 spojovat dřevěné díly hřeby a 
lepením 

 upravovat povrch dřeva 
smirkováním  
 

 
Práce se dřevem 
- základní znalosti o materiálu 
- upínání 
- dělení 
- ruční obrábění  
- spojování  
- povrchová úprava 

 

 
Přírodopis – dřeviny ČR 
 
 
 
 
 
 
 

 
Společné třídění materiálu podle druhů a 
rozměrů. 
Společné nákupy materiálu. 
Vzorové předvádění správného držení  
a používání jednotlivých nástrojů, 
průběžná kontrola práce. 
Práce ve dvojicích a skupinách – příprava 
polotovarů pro nižší ročníky. 
Tvorba individuálních a skupinových 
výrobků podle zadání. 
Údržba a opravy dřevěných prvků na 
školních pozemcích. 
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 rozlišovat barvy a laky na kov a 

dřevo 

 rozlišovat barvy ředitelné vodou od 

barev syntetických 

 pracovat podle zadaných postupů 

 upravovat povrch materiálu – 

čištění, broušení, odmašťování 

 barvit a lakovat dřevěné výrobky  

a součástky 

 odstraňovat staré nátěry 

smirkováním 

 dodržovat základní bezpečnostní  

a hygienické zásady práce 

s nátěrovými hmotami 

 

 
Základy natěračských prací 
- druhy nátěrových hmot 
- ředění, vymývání štětců 
- nátěry dřeva 
- odstraňování starých nátěrů  

 
PT: EV – Vztah člověka 
k prostředí: pravidelná údržba 
tabulí naučné stezky, 
seznámení s nátěrovými 
hmotami šetrnými k přírodě, 
každoroční jednorázová 
ekologická likvidace obalů od 
barev a chemikálií 

 
Společné nakupování nátěrových hmot a 
štětců. 
Kontrola porozumění při čtení návodů a 
pracovních postupů. 
Odpovědnost žáků za přidělené štětce. 
Barvení nebo lakování hotových výrobků. 
Údržba a opravy dřevěných prvků na 
školních pozemcích. 
Důsledná kontrola a vyžadování 
hygienických a bezpečnostních pravidel. 

 

 pojmenovat základní druhy 
šroubováků 

 používat stranové klíče 
 
 
 

 
Montážní a demontážní práce 
 

 
Tělesná výchova – vybavení a 
údržba jízdního kola 
 
Matematika – čtení a převody 
délkových jednotek 
 
 

 
Předvádění práce s jednotlivými druhy 
nářadí. 
Vzorové provedení montážní či 
demontážní práce. 
Cvičné provádění jednotlivých prací ve 
dvojicích a skupinách, kontrola postupu a 
jednotlivých operací. 
Rozebírání předmětů a zařízení, třídění 
spojovacího materiálu. 
Asistence žáků při drobných 
zámečnických opravách v budově školy  
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Provoz a údržba domácnosti 
 
Očekávané výstupy  
žák  
ČSP-9-4-01  provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví  
ČSP-9-4-02  ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích  

spotřebičů 
ČSP-9-4-03  správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím a zařízením včetně údržby, provádí drobnou domácí údržbu 
ČSP-9-4-04  dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne první pomoc při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
ČSP-9-4-01p   provádí jednoduché operace platebního styku 
ČSP-9-4-02p   ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a orientuje se v návodech k obsluze běžných  

domácích spotřebičů 
ČSP-9-4-03p   správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím a zařízením, provádí drobnou domácí údržbu, používá vhodné prostředky při práci  

v domácnosti  
ČSP-9-4-04p  dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne první pomoc při úrazu elektrickým proudem nebo  

chemikálií  
 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 rozlišovat nábytek a některé prvky 
bytového zařízení 

 
 

 rozlišovat oblečení do školy, na 
sport, do divadla 

 provést údržbu oděvů 

 poznat základní symboly pro 
praní a čištění prádla 

 umět ručně vyprat drobné prádlo 

 znát rizika při práci 
       s napařovací žehličkou 

 s pomocí poskytnout první 

 
Kultura bydlení 

 základní a doplňkový nábytek 

 třídění nábytku podle místností v 
bytě 

 bytové doplňky  
 
Kultura oblékání 
 
Úklid v domácnosti 

 třídění a praní prádla, žehlení,  

 základní symboly pro praní a 
čištění prádla 

 volba vhodného pracího prášku 

 ruční praní  

 
 
Výtvarná výchova, Pracovní 
výchova - koláž, použití různých 
materiálů 
 
 
 
 
PT: EV - Vztah člověka k 
životnímu prostředí: základní 
třídění odpadu, šetření energiemi 
 
 
 

 
reklamní letáky nábytku 
 
tabulka symbolů  
 
vzorky bavlněné, vlněné a umělé látky 
 
reklamní letáky pracích, mycích 
a čisticích prostředků  
 
napařovací žehlička 
 
knoflíky, nitě, bavlnky, kanava, 
panama 
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       pomoc při úrazu elektrickým 
       proudem 

 provést údržbu podlahovin 

 utírat prach a čistit nábytek 

 s pomocí ošetřit úraz chemikálií  

 třídit základní odpad 
 
 
 
 
 
 
 

 znát šicí potřeby 

 poznat základní druhy tkanin 

 používat základní druhy 
stehů 
provádět jednoduché opravy 
prádla 
 
 
 

 jmenovat některé pravidelné 
       platby v domácnosti 

 

 úspora vody a energie 

 žehlení napařovací žehličkou, 
symboly na žehličce 

 nastavení správného stupně 

 na žehličce 

 základy bezpečnosti při práci 
s elektrickými spotřebiči 

 základní mycí a čisticí 
prostředky 

 mytí podlahy a luxování 

 zásady bezpečnosti při styku 
s čisticími prostředky 

 třídění odpadu – plast, papír, 
sklo  
 

Práce s textilem 

 šicí potřeby 

 látky – bavlněné, vlněné, umělé 

 základní ruční stehy  

 jednoduché opravy prádla – 
navlékání gumy, přišívání 
knoflíků  

 
Finance a provoz domácnosti 

 příjmy a výdaje v rodině 

 platební doklad SIPO 
 

 
Výchova ke zdraví – první 
pomoc 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
návštěva pošty 
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Příprava pokrmů 
 

Očekávané výstupy: 
žák  
ČSP-9-5-01  používá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje základní spotřebiče  
ČSP-9-5-02  připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami zdravé výživy  
ČSP-9-5-03  dodržuje základní principy stolování, společenského chování a obsluhy u stolu ve společnosti   
ČSP-9-5-04  dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
ČSP-9-5-01  používá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje základní spotřebiče  
ČSP-9-5-02p  připraví jednoduché pokrmy podle daných postupů v souladu se zásadami zdravé výživy  
ČSP-9-5-03p  dodržuje základní principy stolování a obsluhy u stolu   
ČSP-9-5-04  dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni  

 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 dodržovat zásady osobní hygieny 

 zvládat hygienu provozu kuchyně 

 s pomocí se orientovat v kuchyni a v 
jejím vybavení 

 seznamovat se s kuchyňským 
inventářem a jeho použitím 

 pod dohledem obsluhovat vybrané 
elektrické spotřebiče 

  pomocí poskytnout první pomoc při 
úrazech v kuchyni 

 seznámit se s dodržováním 
hygienických zásad při zpracování 
masa 

 s pomocí třídit kuchyňský odpad 
 

 seznamovat se se zásadami správné 
výživy 

 
Kuchyně 
- osobní hygiena 
- úklid v kuchyni 
- vybavení kuchyně  
- kuchyňský inventář 
- elektrické spotřebiče 
- první pomoc 
- hygiena při zpracování masa 
- kuchyňský odpad 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potraviny 

 
Výchova ke zdraví – osobní 
hygiena 
Výchova ke zdraví - první 
pomoc 
  
PT: EV – Vztah člověka k 
prostředí: třídění a likvidace 
odpadu 
 
 

 
mytí rukou před každou přípravou 
pokrmů a konzumací jídla 
mytí a utírání nádobí, stolů, kuchyňské 
linky, sporáku a trouby po každé práci 
ve cvičné kuchyni 
 
porcelánový a skleněný inventář, talíře, 
příbory, kuchyňské nože, hrnce, 
pánve, kuchyňské náčiní, kuchyňská 
váha… 
varná konvice, ruční elektrický šlehač, 
elektrický sporák, elektrická trouba, 
mikrovlnná trouba  
likvidace bioodpadu kompostováním 
 
Práce v domácnosti I (4. – 6. roč.) 
pečivo, mléčné výrobky, ovoce a 
zelenina, maso a masné výrobky 
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 seznamovat se se základními 
složkami živin 

 umět roztřídit potraviny podle druhu 

 orientovat se v cenách základních 
potravin 

 mít základní poznatky o uskladňování 
potravin v chladničce a mrazničce 

 zvládat konzervaci potravin 
zamrazováním 

 

 s pomocí zvládat základní postupy při 

přípravě nápojů 

 s pomocí zvládat dané postupy při 

přípravě různých druhů salátů  

 pod dohledem připravit podle daných 

postupů různé druhy pomazánek 

 s pomocí připravit podle daných 

postupů některé druhy polévek 

s vybranými typy zavářek 

 s pomocí zvládat přípravu různých 

pokrmů tepelným zpracováním podle 

daných postupů 

 s pomocí připravit vybrané druhy příloh  

 s pomocí připravit podle daných 

postupů některé druhy moučníků 

z vybraných těst 

 s pomocí odměřovat suroviny 

 s pomocí prostřít stůl pro snídani, 
oběd, večeři  

 dodržovat zásady slušného a 
společenského chovaní 
 

- racionální a zdravá výživa 
- skupiny živin 
- skupiny potravin 
- ceny potravin 
- skladování potravin 
- zamrazování potravin 

 
 
 
 
 
 
 
Příprava pokrmů 
- studené a teplé nápoje 
- ovocné a zeleninové saláty 
- studená kuchyně -příprava 

pomazánek 
- příprava polévek – vývar 

z masa, zeleninové polévky, 
zavářky do polévek  

- jednoduchá úprava těstovin 
- bramborové pokrmy 
- přílohy 
- moučníky – druhy těst (např. 

třené, křehké) 
 
 
 
 
 
Úprava stolu a stolování 
- zásady správného stolování  
- slavnostní stolování v rodině 

 
 
 
 
 
Matematika – jednotky objemu 
 
 
 

exkurze v supermarketu 
mraznička 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práce v domácnosti I, II (4. – 6. roč.) 
kniha: Všechno o pečení 
Hrníčková kuchařka 
odměrky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stůl, ubrus, papírové nebo textilní 
ubrousky, talíře, příbory, porcelánový a 
skleněný inventář, sypátka na sůl a 
pepř, cukřenka 
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Vzdělávací oblast  
ČLOVĚK A SVÉT PRÁCE 

Vyučovací předmět  
PRACOVNÍ VÝCHOVA 

Ročník  
8. – 9. 

 

Pěstitelské práce a chovatelství 
Očekávané výstupy  
žák  
ČSP-9-3-01  volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin  
ČSP-9-3-02  pěstuje a využívá květiny pro výzdobu  
ČSP-9-3-03  používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu  
ČSP-9-3-04  prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty  
ČSP-9-3-05  dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
ČSP-9-3-01  volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin  
ČSP-9-3-02p  pěstuje a ošetřuje květiny v interiéru a využívá je k výzdobě  
ČSP-9-3-03  používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu  
ČSP-9-3-04  prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty  
ČSP-9-3-05p  dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu způsobeném zvířaty a při 

styku s jedovatými rostlinami  
 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 zpracovat půdu na jaře a na 

 podzim 

 upravit půdu pro přípravu záhonů 

 dokázat vrstvit a ošetřovat kompost 

 

  
Základní podmínky pro pěstování 

- půda a její zpracování 

- ochrana rostlin a půdy 

- kompostování 
 

 
Přírodopis - půda 

 
Vhodné pracovní pomůcky 

 
 
 
naučná stezka 

 

 kypřit, přihnojovat, zalévat, otírat a 

mlžit listy 

 přesazovat rostliny v exteriéru i v 

interiéru 

 
Okrasné rostliny 
- péče o okrasné rostliny pěstované 

ve škole, výživa rostlin 
 

  
květináče, štěrk na drenáž, houba na 
otírání listů, konvička, zahradnické nůžky  
skupinová práce na zahradě 
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 vybrat vhodné rostliny a květiny pro 

vazbu  

 ošetřit rostliny ve vázách i v ostatních 

nádobách 

 zasadit či přesadit vybrané dřeviny 

 používat vhodné nářadí a pečovat o 

něj 

 dodržovat technologickou kázeň 

 

- jednoduchá vazba a úprava květin a 
rostlin 

 
 
 

- péče o dřeviny 

vázy, keramické misky, zahradnické 
nůžky, lýko, stuhy, drátek, chvojí, šišky, 
aranžovací hmota 
 
školní jezírko 

 

 vysít, sázet a pěstovat vybrané druhy 

zeleniny 

 zvolit vhodný způsob pěstování  

 
Zelenina 
- osivo, sadba,  
- pěstování vybraných druhů zeleniny 
 

  
semena či sazenice zeleniny 

 

 poznat vybrané ovocné rostliny na 

školním pozemku 

 znát využití sklizně 

 

 
Ovocné rostliny 
- poznávání ovocných rostlin 
- druhy ovocných rostlin 
- uskladnění a zpracování 

 

 
Přírodopis - ovocné stromy  
a keře 
 

 
 

 

 poznat a pečovat o vybrané druhy 

koření 

 vědět o jejich léčivých účincích a 

využití v kuchyni  

 umět vhodně zareagovat při otravě 

jedovatou rostlinou a přivolat pomoc 

 

 
Léčivé rostliny a koření 
- léčivé rostliny a koření na zahradě 

 
- první pomoc při otravách 
- zásady hygieny a bezpečnosti 

 
Výchova ke zdraví – zásady 
první pomoci 

 
atlas rostlin 

 

 pečovat o zvířata ve škole 

 dodržovat hygienu  

 znát a uplatňovat zásady 

bezpečného kontaktu se zvířaty 

 vědět, jak se zachovat při kontaktu 

se známými a neznámými zvířaty 

 

 
Chovatelství 
- péče o zvířata chovaná ve škole  
- zásady při kontaktu se zvířaty 

 

 
Přírodopis 

 



410 

 

Práce s technickými materiály 
 
Očekávané výstupy 
žák: 
ČSP-9-1-01  provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň  
ČSP-9-1-02  řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí  
ČSP-9-1-03  organizuje a plánuje svoji pracovní činnost  
ČSP-9-1-04  užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní jednoduchý náčrt výrobku  
ČSP-9-1-05  dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc 

při úrazu  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
ČSP-9-1-01p  získá základní vědomosti o materiálech, nástrojích a pracovních postupech; provádí jednoduché práce s technickými materiály a 

dodržuje technologickou kázeň  
ČSP-9-1-02  řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí  
ČSP-9-1-03p  organizuje svoji pracovní činnost  
ČSP-9-1-04p  pracuje s jednoduchou technickou dokumentací, orientuje se v pracovních postupech a návodech  
ČSP-9-1-05  dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím; poskytne 

první pomoc při úrazu  
- rozlišuje různé druhy materiálů a zná jejich vlastnosti  
- zvolí vhodný pracovní postup v souladu s druhem zpracovávaného materiálu  
- správně vybere a používá vhodné pracovní nástroje a pomůcky  
- dovede pracovní postupy k finálnímu výrobku  
- dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytuje první pomoc při drobném úrazu  

 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata  
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody, formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 správně pojmenovat používané 

ruční nářadí  

 samostatně volit správné nářadí 

pro jednotlivé práce, kontrolovat 

jeho stav  

 znát použití vybraných druhů 

elektrického nářadí 

 používat svěrák a svěrky 

 
Dílenské nářadí a pomůcky 
- ruční nářadí 
- ruční elektrické nářadí 
- upínací nástroje a pomůcky 
- měřidla 
- rýsovací potřeby 

 

 
 

 
Důsledné vyžadování pojmenovávání a 
popisu funkce nářadí před každým 
započetím práce, kontrola správné volby 
nářadí a pomůcek 
 
Vedení žáků ke kontrole přidělených 
panelů s ručním nářadím, jejich údržbě a 
doplňování 
Ukázky speciálního nářadí a pomůcek 
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 pojmenovat všechna používaná 

měřidla a rýsovací pomůcky 

 

Plná odpovědnost žáka za přidělené 
nástroje a pomůcky, zapisování závad, 
předávání pracoviště 
Samostatná údržba a průběžné opravy 
pracovního stolu a svěráku 
 

 

 samostatně pracovat podle 

jednoduchého technického výkresu 

 vytvořit si náčrt budoucího výrobku 

 pracovat podle stanoveného 

pracovního postupu 

 

 
Práce s technickou dokumentací 
- náčrty 
- technické výkresy 
- pracovní postupy 

 
Český jazyk – popis pracovního 
postupu 

 
Ukázky vzorových výrobků a jejich 
dokumentace. 
Rozbor technických výkresů před každou 
činností – objasňování detailů, ověřování 
správného porozumění. 
Tvorba výrobků podle vlastních 
technických výkresů a náčrtů. 
Podpora práce ve skupinách – vzájemná 
pomoc při kontrole přesnosti a dodržování 
postupů. 
 

 

 měřit vnější rozměry polotovarů a 

výrobků s přesností 1 mm 

 kontrolovat roviny a kolmost 

 rýsovat čáry a tvary na různé druhy 

materiálů 

 orýsovat materiál podle 

jednoduchého technického výkresu 

 

 
Měření a orýsování 
- měření a orýsování dřeva 
- měření a orýsování kovů a 

plastů 
 

 
Matematika – převody 
délkových jednotek 
 
 

 
Předvedení správného postupu při 
používání měřidel a rýsovacích pomůcek, 
průběžná kontrola přesnosti práce. 
Cvičné orýsování materiálů pro zvládnutí 
základních technik. 
Nácvik prací s tužkou, rýsovací jehlou, 
kružítkem na kov, důlčíkem, ocelovým 
měřítkem, skládacím a svinovacím 
metrem, příložným úhelníkem.  
Porovnávání orýsovaných polotovarů, 
vyhledávání a odstraňování nepřesností  
a chyb. 
 

 

 rozeznávat v dílně nejčastěji 

používané druhy dřeva 

 rozlišovat materiál podle tvaru a 

použití – trám, hranol, prkno, lať, 

lišta, překližka, dřevotříska 

 
Práce se dřevem 
- znalost materiálu 
- upínání 
- řezání 
- ruční obrábění  
- vrtání  

 
Přírodopis – druhy stromů, 
použití dřeva 
 
 
PT: OSV – Hodnoty, postoje, 
praktická etika: celoroční 

 
Žákovská správa skladu – třídění a výběr 
materiálu podle druhů a rozměrů. 
Skupinová tvorba vzorníků dřev. 
Společné nákupy materiálu a spojovacích 
prvků.  
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 upínat materiál ve svěráku a 

svěrkami 

 pojmenovat druhy ručních pil a 

znát jejich použití 

 řezat prkna, latě a hranoly podle 

orýsování 

 opracovávat rovinné a jednoduché 

tvarové plochy rašplí a pilníkem  

 rozeznávat vrtáky do dřeva 

 vyvrtat průchozí díry pomocí 

vrtačky 

 rozlišovat vruty a šrouby 

 spojovat dřevěné díly hřebíky, 

vruty a lepením 

 upravovat povrch dřeva 

smirkováním 

 

- spojování  
- povrchová úprava 

aktivita „Něco po nás zůstane“ 
(společná tvorba výrazné a 
trvalé hodnoty či změny 
zkvalitňující prostředí školy a 
okolí) 

Vzorové předvádění správného držení a 
používání jednotlivých nástrojů, průběžná 
kontrola a korekce.  
Předvedení jednotlivých pracovních 
operací, kontrola porozumění. 
Práce ve dvojicích a skupinách – příprava 
polotovarů pro nižší ročníky. 
Zpracovávání dřeva ze školních pozemků. 
Úpravy a přestavby vyřazeného nábytku. 
Individuální a skupinová tvorba výrobků 
podle zadání. 
Realizace vybraných žákovských návrhů. 
Poučení o bezpečnosti práce a kontrola 
jejího dodržování. 
 

 

 rozeznat kovy od ostatních 

materiálů 

 správně upínat materiál  

 pilkou na železo řezat podle 

orýsování, samostatně vyměnit 

pilový list 

 s pomocí provádět základní práce 

s kovem 
 

 
Práce s kovem 
- materiály 
- upínání  
- řezání 
- pilování  
- stříhání 
- ohýbání 
- vrtání  
- povrchová úprava 
 

 
Přírodopis – kovy, kovové 
nerostné suroviny 
 
Fyzika a základy chemie – 
kovy, nekovy 
 
Matematika – převody 
délkových jednotek, desetinná 
čísla 
 
 

 
Poznávání materiálů na vzornících, 
nástrojích a předmětech denní potřeby. 
Určování vlastností materiálů 
porovnáváním hmotnosti, ohýbáním a 
obráběním. 
Vzorové předvádění správného držení a 
používání jednotlivých nástrojů, průběžná 
kontrola a korekce. 
Předvedení jednotlivých pracovních 
operací, kontrola porozumění. 
Příprava polotovarů pro nižší ročníky. 
Individuální cvičné práce -  oblouky, 
ohýbání zbytkového materiálu, vrtání. 
Individuální a skupinové práce – výroba 
cvičných i praktických kovových  
a kombinovaných výrobků. 
Průběžné poučování žáků o bezpečnosti 
práce a kontrola jejího dodržování. 
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 rozlišovat barvy a laky na kov a 

dřevo 

 rozlišovat syntetické a vodou 

ředitelné nátěrové hmoty 

 dodržovat správný postup při 

otevírání a zavírání nádob 

 správně používat a udržovat štětce 

a další pomůcky 

 upravovat povrch materiálu – 

čištění, broušení, odmašťování 

 dle pokynů barvit, lakovat či 

napouštět různé druhy materiálů 

 dodržovat bezpečnostní a 

hygienické zásady práce 

s chemikáliemi 

 

 
Natěračské práce 
- druhy nátěrových hmot 
- návody, pracovní postupy 
- ředění, vymývání štětců 
- úpravy povrchu 
- nátěry dřeva 
- nátěry kovů  

 
Fyzika a základy chemie – 
bezpečnost práce s chemickými 
látkami 
 
PT: EV – Vztah člověka 
k prostředí: pravidelná údržba 
tabulí naučné stezky, 
seznámení s nátěrovými 
hmotami šetrnými k přírodě, 
každoroční jednorázová 
ekologická likvidace obalů od 
barev a chemikálií 

 
Společné nakupování nátěrových hmot a 
štětců. 
Společné čtení a vyhodnocování návodů 
a pracovních postupů. 
Vyžadování odpovědnosti žáků za 
přidělené štětce. 
Samostatné barvení nebo lakování 
hotových výrobků, volba povrchové 
úpravy.  
Údržba a opravy dřevěných a kovových 
prvků na školních pozemcích. 

 

 rozeznávat a správně používat 

základní druhy šroubováků 

 používat stranové klíče  

 rozlišovat a třídit různé druhy a 

velikosti spojovacího materiálu – 

šrouby, matky, podložky, vruty, 

nýty 

 provést jednoduché opravy 

dílenského a zahradního nářadí 

 při náročnějších montážích a 

opravách pracovat v týmu 

 

 
Montážní a demontážní práce 
 

 
 
Tělesná výchova – vybavení a 
údržba jízdního kola 
 

 
Předvádění práce s jednotlivými druhy 
nářadí. 
Vzorové provedení montážní či 
demontážní práce, výklad o funkci 
jednotlivých komponentů a jejich popis. 
Cvičné provádění jednotlivých prací ve 
dvojicích a skupinách. 
Třídění spojovacího materiálu 
z rozebíraných předmětů a zařízení. 
Provádění drobných oprav v budově školy 
– práce ve dvojici. 
Opravy dílenského a zahradního nářadí. 
Demontáž vyřazených přístrojů. 
Demontáž kování, zámků, pantů a dalších 
funkčních částí vyřazeného materiálu. 
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Provoz a údržba domácnosti 
 
Očekávané výstupy  
žák  
ČSP-9-4-01  provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví  
ČSP-9-4-02  ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích  

spotřebičů   
ČSP-9-4-03  správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím a zařízením včetně údržby, provádí drobnou domácí údržbu 
ČSP-9-4-04  dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne první pomoc při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
ČSP-9-4-01p provádí jednoduché operace platebního styku 
ČSP-9-4-02p ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a orientuje se v návodech k obsluze běžných 

domácích spotřebičů 
ČSP-9-4-03p   správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím a zařízením, provádí drobnou domácí údržbu, používá vhodné prostředky při práci 

v domácnosti  
ČSP-9-4-04p dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne první pomoc při úrazu elektrickým proudem nebo 

chemikálií  
 

Poznámka:  2) Obsahy učiva nemusí být realizovány při výuce chlapců, u dívek je nutno diferencovat podle jejich individuálních schopností,  
      případně podle zájmu o budoucí povolání. 
 
 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl:  

 provádět běžný úklid  

 vysvětlit vlastními slovy, co je 
denní, týdenní a sezónní úklid 

 používat vhodné čisticí 
prostředky při práci  

 znát základní hygienické a 
bezpečnostní předpisy 

 vědět, jak poskytnout první 
pomoc při úrazu chemikálií 

 zvládat ruční praní  

 
Úklid v domácnosti 

 dělba práce při úklidu 

 čisticí prostředky – práce podle 
návodu 

 základy první pomoci 

 ruční praní 

 návody k obsluze elektrických 
spotřebičů 

 prací a čisticí prostředky 

 napařovací žehlička 

 žehlení různých druhů tkanin 

 
 
Výchova ke zdraví – první pomoc 
 

 
 
háčky, patentky, šicí stroj, 
napařovací žehlička a návod 
k obsluze 
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Příprava pokrmů 

 umět rozlišovat symboly 
       na žehličce 

 znát rizika při práci s napařovací 
žehličkou 

 vědět, jak poskytnout první 
       pomoc při úrazu elektrickým 
       proudem 

 rozlišovat vhodné a nevhodné 
oblečení pro různé příležitosti 

 zvládnout jednoduchou výšivku 

 provádět jednoduché opravy 
prádla  

 samostatně šít rovné stehy na 
stroji  

 s pomocí přiložit střih na 
       látku, přišpendlit, obkreslit 2) 

 látku vystřihnout, sestehovat, 
sešít 2) 

 

 vysvětlit rozdíl mezi hotovostními 
a bezhotovostními platbami 

 vyjmenovat jednoduché operace 
platebního styku 

 vyjmenovat některé způsoby 
úspor vody a energií 

 zásady bezpečnosti při žehlení 

 základy první pomoci 
 
Kultura oblékání 
 
Práce s textilem 

 procvičování základních ručních 
stehů 

 jednoduché opravy prádla 

 přišívání háčků a patentek 

 příprava stroje k šití 

 střih 

 dodržování bezpečnosti při práci 
na stroji 

 
 
 
 
 
Finance a provoz domácnosti 

 vyplňování složenek 

 výběr hotovosti z bankomatu 

 bezhotovostní platba platební 
kartou 

 internetové bankovnictví, trvalý 
příkaz 

 možnosti platby za mobilní 
telefon 

 platby za vodu a energii – 
sdružené inkaso 

 hospodaření s vodou a 
energiemi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
návštěva pošty, složenky, 
kontrola úniku vody ve škole 
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Očekávané výstupy: 
žák  
ČSP-9-5-01  používá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje základní spotřebiče  
ČSP-9-5-02  připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami zdravé výživy  
ČSP-9-5-03  dodržuje základní principy stolování, společenského chování a obsluhy u stolu ve společnosti   
ČSP-9-5-04  dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
ČSP-9-5-01  používá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje základní spotřebiče  
ČSP-9-5-02p  připraví jednoduché pokrmy podle daných postupů v souladu se zásadami zdravé výživy  
ČSP-9-5-03p  dodržuje základní principy stolování a obsluhy u stolu   
ČSP-9-5-04  dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni  

 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 dodržovat zásady osobní hygieny 

 dodržovat hygienu provozu kuchyně 

 orientovat se v kuchyni a v jejím 

vybavení 

 znát a bezpečně používat základní 

kuchyňský inventář 

 bezpečně obsluhovat vybrané 

elektrické spotřebiče 

 poskytnout první pomoc při úrazech 

v kuchyni 

 samostatně třídit kuchyňský odpad 

 dodržovat hygienické zásady při 

zpracování masa 

 dodržovat zásady správné výživy a 

upevňovat znalosti o základních 

složkách potravy 

 umět sestavit jednoduchý jídelníček 

 
Kuchyně 
- osobní hygiena 
- úklid v kuchyni  
- vybavení kuchyně  
- kuchyňský inventář 
- elektrické spotřebiče 
- první pomoc  
- kuchyňský odpad 
- hygiena při zpracování 

masa 
 
 
 
Potraviny 
- základní složky potravy  
- sestavování jídelníčku 
- příprava na vaření a 

rozpočet 
- konzervace ovoce  

 
Výchova ke zdraví – první pomoc 
 
 
 
 
PT: EV – Lidské aktivity a 
problémy životního prostředí: 
třídění a likvidace odpadu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
mytí rukou před každou přípravou 
pokrmů a konzumací jídla 
samostatné mytí a utírání nádobí, 
stolů, kuchyňské linky, sporáku a 
trouby po každé práci v cvičné kuchyni 
porcelánový a skleněný inventář, talíře, 
příbory, kuchyňské nože, hrnce, 
pánve, kuchyňské náčiní, kuchyňská 
váha… 
varná konvice, ruční elektrický šlehač, 
elektrický sporák, elektrická trouba, 
mikrovlnná trouba, sušička, 
 
likvidace bioodpadu kompostováním 
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 samostatně připravit rozpočet na 

vaření 

 zvládat konzervaci ovoce sušením 

 znát vybrané druhy masa a podmínky 

jeho skladování 

 zvládat přípravu masa před tepelnou 

úpravou 

 seznamovat se s kuchařskými knihami 

a jejich používáním 

 zvládat základní postupy při přípravě 

nápojů 

 zvládat dané postupy při přípravě 

různých druhů salátů a vybraných 

specialit studené kuchyně 

 uvařit podle daných postupů vybrané 

druhy polévek s různými typy zavářek 

 zvládat přípravu různých pokrmů 

tepelným zpracováním 

 připravit základní druhy příloh a 

doplňků k jídlu 

 samostatně připravit podle daných 

postupů různé druhy moučníků 

z vybraných těst 

 samostatně vážit a odměřovat suroviny 

 samostatně prostřít stůl pro snídani, 

oběd, večeři s využitím zdobných prvků 

 dodržovat zásady slušného a 

společenského chovaní – upevňování 

návyků 

- druhy masa, uskladnění 
masa 

- příprava masa 
 
 
 
 
 
 
Příprava pokrmů 
- orientace v kuchařských 

knihách  
- příprava nápojů 
- ovocné a zeleninové saláty 
- studená kuchyně – 

obložené mísy 
- příprava polévek, zavářky 

do polévek  
- tepelná úprava pokrmů – 

vaření, dušení, smažení, 
pečení  

- přílohy a doplňky k jídlu 
- moučníky – druhy těst 

(např. kynuté, listové) 
 

 
 
 
 
Úprava stolu a stolování 
- zásady správného 

stolování 
 

 
 
Matematika – jednotky hmotnosti a 
objemu 
 

 
 
 
Práce v domácnosti I, II (7. – 9. roč.) 
skupinová práce 
sušička ovoce 
nákup masa 
opláchnutí a osušení masa  
 
 
 
 
 
 
Práce v domácnosti I, II ( 7. – 9. roč.) 
kuchařské knihy české a mezinárodní 
kuchyně 
kuchyňské váhy a odměrky  
 
 
Stůl, ubrus, papírové nebo textilní 
ubrousky, talíře, příbory, porcelánový a 
skleněný inventář, sypátka na sůl a 
pepř, cukřenka, zdobné prvky, vázičky, 
květiny  
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Svět práce 
 

Očekávané výstupy  
žák  
ČSP-9-8-01  orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí  
ČSP-9-8-02  posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní přípravy  
ČSP-9-8-03  využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělávání  
ČSP-9-8-04  prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh práce  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
ČSP-9-8-01p  orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí, v učebních oborech a středních školách  
ČSP-9-8-02p  posoudí své možnosti v oblasti profesní, případně pracovní orientace přihlédnutím k potřebám běžného života  
ČSP-9-8-03p  využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného dalšího vzdělávání  
ČSP-9-8-04p  prokáže v modelových situacích prezentaci své osoby při ucházení se o zaměstnání  

- byl seznámen s právy a povinnostmi zaměstnanců a zaměstnavatelů  

- byl seznámen s možnostmi využití poradenské pomoci v případě neúspěšného hledání zaměstnání  

 

Rozpracované výstupy Obsah učiva 
Průřezová témata a 
mezipředmětové vztahy 

Doporučené metody a formy práce, 
projekty, pomůcky, učební materiály 

 
Žák by měl: 

 vylíčit, jaké má představy o své 

budoucnosti, jaké má cíle, co je 

pro něj důležité 

 s pomocí zhodnotit reálnost svých 
cílů 
 

 
Sebepoznávání  
- cíle a představy do budoucna 
 

 
Občanská výchova 

 
Testy profesního zaměření 

 

 znát kritéria pro volbu povolání  

 znát možnosti dalšího studia po 
dokončení docházky do ZŠ 

 mít představu o možnostech 
poradenských služeb při volbě 
povolání 

 uvést, kde může získat informace 
o různých povoláních 

 
Volba povolání  
- význam vzdělání 
- kritéria pro volbu povolání  
- kvalifikační předpoklady 
- možnosti dalšího studia po 

dokončení ZŠ 
- poradenské služby při volbě 

povolání 
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 na příkladech uvést, co jsou 
kvalifikační předpoklady pro výkon 
povolání 

 mít představu o tom, jaká povolání 
by mohl vykonávat 

 uvést příklady povolání, která by 
chtěl vykonávat 

 vysvětlit, jak může dosažené 
vzdělání ovlivnit jeho budoucí život 

 objasnit rizika předčasného 
odchodu ze školy 

 

- příklady povolání pro osoby se 
základním vzděláním 

 
 

 

 seznámit se s učilišti, která 
přicházejí v úvahu pro jeho další 
vzdělávání  

 seznámit se s náplní jednotlivých 
učebních oborů 

 znát náležitosti a postup 
přijímacího řízení na učiliště 

 

 
Možnosti dalšího vzdělávání  
- seznámení s dostupnými učilišti  
- náplň učebních oborů 
- přijímací řízení 

  
 
Exkurze do vybraných odborných učilišť, 
návštěva přehlídky škol Schola 
Pragensis 

 

 znát různá povolání  

 znát různé typy pracovního 
prostředí   

 mít základní představu o 
požadavcích na výkon jednotlivých 
typů povolání 

 vědět, co může ovlivnit výběr 
profese 

 
Trh práce  
- povolání lidí 
- druhy pracovišť  
- pracovní prostředky 
- charakter a druhy pracovních 

činností 
- požadavky kvalifikační, 

zdravotní a osobnostní 
- vlivy na volbu profesní 

orientace 
 

  

 

 mít základní přehled o možnostech 
pracovního uplatnění po 
absolvování základní školy a 
učiliště  

 
Zaměstnání 
- pracovní příležitosti v regionu  
- způsoby hledání zaměstnání 
- pohovor u zaměstnavatele 

 
Český jazyk - psaní životopisu, 
průvodní dopis k žádosti o 
zaměstnání, zásady slušného 
chování 
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 vědět, jakým způsobem 
postupovat při hledání zaměstnání 

 orientovat se v inzerátech 
nabízejících zaměstnání 

 vysvětlit, jak se připravit na 
pohovor s budoucím 
zaměstnavatelem 

 vědět, jak postupovat při ztrátě 
zaměstnání 

 vysvětlit, k čemu slouží úřad práce 
 

- problémy nezaměstnanosti 
- úřady práce 
 

 

 uvést, jak může dále rozvíjet své 
zájmy a schopnosti  

 znát možnosti rekvalifikace 

 objasnit význam celoživotního 
vzdělávání 
 

 
Celoživotní vzdělávání 
- možnosti dalšího rozvoje zájmů 

a schopností 
- možnosti doplňování kvalifikace 
 

  

 

 uvést nejčastější formy podnikání  

 uvést podmínky provozování 
živnosti 

 rozlišit ohlašovací a koncesované 
živnosti, uvést příklady 

 objasnit, co je živnostenský list a 
koncesní listina 

 uvést úřady, se kterými je nutné 
jednat pro získání živnostenského 
oprávnění 
 

 
Podnikání  
- nejčastější formy podnikání  
- podmínky provozování živnosti 
- ohlašovací a koncesované 

živnosti 
- živnostenské oprávnění: 

živnostenský list, koncesní 
listina 

- výpis z rejstříku trestů 
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7 HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE 
 

7.1 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ 

 
Zásady a způsoby hodnocení 
Žáci mohou být hodnoceni slovně nebo klasifikací známkami. V prvním a druhém ročníku při celkové 
klasifikaci rozhoduje učitel o formě hodnocení podle úrovně individuálních předpokladů žáka a míry jeho 
samostatnosti při osvojování učiva. K průběžnému hodnocení učitel užívá klasifikační stupně 1 – 3, 
k ohodnocení horších výsledků žákovy práce klasifikační razítko. Ve třetím až devátém ročníku jsou 
žáci hodnoceni tradiční známkovou stupnicí. 
Na žádost rodičů může ředitel školy povolit celkové slovní hodnocení ve všech nebo pouze v některých 
vyučovacích předmětech u těch žáků, jejichž znevýhodnění způsobuje výrazné disproporce mezi 
jednotlivými oblastmi vzdělávání, případně znemožňuje objektivní hodnocení formou známek. 
Žáci jsou vyučujícími vedeni k sebehodnocení. Tato klíčová kompetence je realizována ústní i písemnou 
formou v průběhu celého vzdělávání. 
Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se 
v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu: 
  

 1 - výborný 

 2 - chvalitebný 

 3 - dobrý 

 4 - dostatečný 

 5 – nedostatečný 

 nehodnocen - není-li možné žáka hodnotit 

 uvolněn – je-li žák z předmětu zcela uvolněn 
  
Při hodnocení touto stupnicí jsou výsledky vzdělávání žáka hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň 
vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v jednotlivých 
předmětech školního vzdělávacího programu a k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům. 
 
Pro klasifikaci na ZŠ na konci klasifikačního období je průběžná klasifikace: 
pro předměty s jednohodinovou dotací týdně      - 5 hodnocení 
pro předměty s dvouhodinovou dotací týdně     - 6 hodnocení 
pro předměty s tříhodinovou dotací týdně   - 8 hodnocení 
pro předměty se čtyřhodinovou a vyšší dotací týdně   - 10 hodnocení 
 
Nesplní-li žák tyto podmínky, může být učitelem navržena zkouška v náhradním termínu. 
 
Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: 

 Prospěl (a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním 
vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 - 
chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním 
vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré. 

 Prospěl (a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 
programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo 
odpovídajícím slovním hodnocením. 

 Neprospěl (a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 
programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo 
odpovídajícím slovním hodnocením nebo není-li žák hodnocen z některého předmětu na konci 
druhého pololetí. 

 Nehodnocen (a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených 
ŠVP. 
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7.2 EVALUAČNÍ ČINNOSTI 

 
Pravidla pro vnitřní evaluaci a hodnocení základní školy, evaluační systém 
 
Základní škola vytvořila vlastní školní program, proto je pro vedení ZŠ i jednotlivé učitele důležité získat 
zpětnou vazbu o tom, jak celý systém uvnitř základní školy funguje. Zpětná vazba je důležitá nejen pro 
hodnocení ZŠ jako celku, ale i pro hodnocení výchovně vzdělávacího procesu v jednotlivých třídách, 
hodnocení pokroku u jednotlivých žáků, hodnocení práce vedení ZŠ i hodnocení práce jednotlivých 
učitelů. 
Autoevaluace na úrovni školy i na úrovni třídy je zaměřena na komplexní vyhodnocení naplňování cílů 
programu, kvality podmínek vzdělávání, způsob zpracování a realizace obsahu vzdělávání, práci vedení 
školy i učitelů, včetně jejich sebereflexe a na výsledky vzdělávání. 
Plán kontrol, prověrek a hospitací v daném školním roce je neveřejnou přílohou ŠVP ZŠ 
a je jedním z prostředků pro kontrolu a hodnocení činnosti ZŠ. 
 
Cíle, prostředky, kritéria hodnocení 
 
Cílem autoevaluace školy je zjistit aktuální informace o stavu školy a tím získat podklady pro plánování 
a realizaci dalšího rozvoje školy 
Kritéria sebehodnocení jsou stanovována pro jednotlivé dílčí cíle. Výběr kritérií by měl odpovědět na 
otázku „jak“ monitorování provádět. Určí se, jaká data a jakým způsobem se mají získat, jak je dále 
zpracovávat a vyhodnocovat.  
 
Mezi metody, které při dotazování bude škola nejčastěji uplatňovat, patří individuální a skupinové 
rozhovory a dotazníky. Tyto metody obvykle využívají uzavřené i otevřené otázky a kombinují přímé a 
nepřímé dotazy. Otázky při dotazování by měly být jasně formulovány, mít jednoznačný výklad a být 
voleny tak, aby pokryly testovanou oblast.  
 
Evaluační systém 
 

Naplňování cílů 
programu (školy) 

 Metody  Zodpovědnost  Časový plán 

Spolupráce: rodiče a 
škola 

schůzky s rodiči, 
dotazníky, rozhovory,  
e-mailová komunikace 

ředitelka, zástupkyně, 
učitelky 

dle potřeby, čtvrtletně 
pedagogické rady 

Výsledky vzdělávání IVP, sebehodnocení, 
hodnocení do žákovské 
knížky, na vysvědčení 

učitelé, ředitelka, žáci 
jednotlivých tříd 

čtvrtletně pedagog, 
rady, individuálně učitel 
x ředitelka 

Programová nabídka, 
volitelné předměty a 
projekty 

Schůzky s rodiči, 
dotazníky 

ředitelka, zástupkyně začátek školního roku 

 

Kvalita podmínek 
vzdělávání 

 Metody  Zodpovědnost  Časový plán 

Personální podmínky 
hospitace 

hospitace, DVPP ředitelka, zástupkyně 2xročně, pedagogické 
porady, výroční zprávy 

Ekonomické podmínky Platové inventury, 
účetní závěrky, 
projekty, granty 

hospodářka, 
ekonomka, ředitelka, 
učitelé 

2x ročně, pedagogické, 
provozní porady 

Materiální podmínky 
tříd, vybavení tříd, 
zahrady 

kontroly, rozhovory 
 

zástupkyně, 
ředitelka 

provozní porady 
průběžně 
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Způsob zpracování a 
realizace obsahu 
vzdělávání 

 Metody  Zodpovědnost  Časový plán 

Soulad ŠVP s RVP, 
plnění ŠVP 

schůzky koordinátora 
ŠVP a ostatních 
učitelů, průběžné 
konzultace 

ředitelka, zástupkyně, 
koordinátor ŠVP 

dle potřeby, nejméně 
1x ročně 

Vyhodnocení 
týdenních (časových) 
plánů 

časové plány, 
konzultace, hospitace 

zástupkyně, ředitelka 1xměsíčně 
 

Úroveň vzdělávacího 
pokroku žáků 
hodnocení žáků 
 

přehled o individuálním 
rozvoji a učení žáka, 
portfolia, IVP, 
fotodokumentace 

učitelé  
 

čtvrtletně 

Sebereflexe hospitace vzájemné 
hospitace, konzultace 
SWOT analýza 

učitelky, 
zástupkyně ředitelka 

1x měsíčně, 
SWOT analýza 

 
 

Průběh a výsledky 
vzdělávání 

 Metody  Zodpovědnost  Časový plán 

Metody práce, 
postupy, formy a jejich 
uplatnění 

vzájemné hospitace, 
hodnocení žáků, 
pedagogické porady 

učitelé, zástupkyně, 
ředitelka 

průběžně 

Osobní rozvoj 
pedagogů 

informace z 
jednotlivých 
školení, využití nových, 
poznatků v praxi, 
certifikáty ze školení, 
DVPP 

učitelé, zástupkyně, 
ředitelka 

průběžně, během 
pedagogických rad 

 
 

Spolupráce s rodiči, 
se základní školou, 
se zřizovatelem 

 Metody  Zodpovědnost  Časový plán 

Spolupráce s rodiči rozhovory, e-mailová 
komunikace, třídní 
schůzky, 
ankety pro rodiče 

učitelé, zástupkyně, 
ředitelka 

průběžně 

Spolupráce s běžnou 
základní školou 
v rámci integrace 

návštěva běžné ZŠ, 
společné akce 

učitelé, zástupkyně dle plánu 

Spolupráce se 
zřizovatelem 

konzultace, porady zástupkyně, ředitelka průběžně 
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8 PŘÍLOHA 
 
8.1 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU 

 
Charakteristika školní družiny: 
Školní družina je součástí MŠ a ZŠ Bártlova. Poskytuje účastníkům naplnění volného času zájmovými 
činnostmi. Počet oddělení ŠD je závislý na počtu přihlášených dětí. Podmínky přihlašování a 
odhlašování uchazečů, organizace činnosti a podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí jsou 
podrobně uvedeny ve Vnitřním řádu školní družiny. 
 
Obsah vzdělávání: 
Vzdělávací program nabízí různorodé aktivity, které odpovídají zájmům a schopnostem žáků, a zahrnuje 
v sobě tři oblasti: technické práce, lidová řemesla, svět kolem nás a orientace v něm. Oblast technické 
práce zahrnuje práci s technickými materiály a pěstitelské práce. Těžiště činností představují práce s 
drobným materiálem (navlékání korálků, skládání mozaiky z přírodnin, tvorba jednoduchých hraček a 
loutek), práce montážní a demontážní (hry s dřevěnými a plastikovými stavebnicemi, případně s 
konstrukčními stavebnicemi za pomoci nářadí), práce s technickými materiály (s papírem, kartonem, 
dřevem, kovem, plasty, sklem), pěstitelské práce (květiny, ovoce a zelenina, půda, sběr bylin, pokojové 
květiny).  
 
Vzdělávací program se realizuje v pravidelných a příležitostných činnostech. Pravidelné jsou 
odpočinková, rekreační a zájmová, příprava na vyučování. Příležitostné akce se pořádají ve spolupráci 
se školami v Horních Počernicích.  
  
Formy vzdělávání: 
Ve výchovné práci s žáky střídáme kolektivní, skupinové a individuální formy práce. Základním 
prostředkem je hra založená na vytváření zážitků, které obohacují jejich poznání, rozšiřují jejich 
vědomosti, dovednosti a navozují kladné emoce. Aktivity ve školní družině podporují manuální zručnost 
a dovednost žáků, rozvíjejí jejich tvořivost, fantazii a estetické vnímání, podporují komunikaci a 
dorozumívání. Činnosti jsou také zaměřené na vztah k domovu a vlasti, ochranu přírody, spolužití 
občanů a nácvik řešení konfliktních a problémových situací s uplatněním zásad slušné komunikace.  
K realizaci kompetencí volíme výtvarné, pracovní a hudební činnosti. S dětmi si vyprávíme, čteme 
knížky a časopisy, posloucháme hudbu a pohádky, hrajeme divadlo, soutěžíme. Při obědě a odpolední 
svačině aktivně dohlížíme na hygienu, správné stolování, sezení u stolu a sebeobsluhu.  
 
Naše škola je zapojena do pokusného ověřování programu „Hodina pohybu navíc“, pokusné ověřování 
vyhlásilo MŠMT a organizuje ho Národní ústav pro vzdělávání. Pokusné ověřování má za cíl motivovat 
žáky 1. – 3. ročníků ZŠ (případně 4. a 5.ročníku ) k pohybu a ověřit možnosti začlenění těchto činností 
do režimu školní družiny. 
 
Program školní družiny navazuje na aktivační centra, která byla realizována ve škole. Vzdělávací 
program nabízí různorodé aktivity, které odpovídají zájmům a schopnostem žáků, a zahrnuje v sobě tři 
oblasti: technické práce, lidová řemesla, svět kolem nás a orientace v něm. Oblast technické práce 
zahrnuje práci s technickými materiály, pěstitelské práce a chovatelské práce. Těžiště činností 
představují práce s drobným materiálem (navlékání korálků, skládání mozaiky z přírodnin, tvorba 
jednoduchých hraček a loutek), práce montážní a demontážní (hry s dřevěnými a plastikovými 
stavebnicemi, případně s konstrukčními stavebnicemi za pomoci nářadí), práce s technickými materiály 
(s papírem, kartonem, dřevem, kovem, plasty, sklem), pěstitelské práce (květiny, ovoce a zelenina, 
půda, sběr bylin, pokojové květiny) a chovatelské práce (chov akvarijních ryb, drobných domácích zvířat, 
zásady krmení a ošetřování, hygiena chovu). Lidová řemesla se zaměřují na ruční práce a práce 
s textilem.  
 
Časový plán: 
Časový plán ŠVP školní družiny se sestavuje na dobu jednoho školního roku. Obsahuje výběr možných 
činností, ze kterých budou vychovatelky volit podle aktuálního složení žáků, s nimiž pracují. Toto 
uspořádání umožňuje tvořivě reagovat na změny i na různou skladbu žáků v těchto odděleních. 
Roční plán je rozpracován v měsíčních plánech. Obsahuje výběr možných činností. 
 
Vzdělávací program ŠD je součásti ŠVP a je zveřejněn na webových stránkách školy a k nahlédnutí ve 
družině.  
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Obsah vzdělávání: 
 
Prostřednictvím volnočasových aktivit posilujeme a rozvíjíme následující kompetence:  
 
1. Kompetence k učení: 
Žák by měl: 

 dokončit započatou práci 

 dokázat zhodnotit své výkony 

 využívat poznatků získaných ve škole  

 pracovat s chutí a vědomě 

 zkoušet a experimentovat 
 
2. Kompetence k řešení problémů: 
Žák by měl: 

 uvědomovat si důsledky svého jednání 

 hledat řešení problémů 

 obhajovat svá řešení s pomocí vychovatele 
 
3. Komunikativní kompetence: 
Žák by měl: 

 sdělovat svou myšlenku a formulovat odpověď 

 komunikovat s vrstevníky i s dospělými 

 rozvíjet vyjadřovací schopnosti, řeč doprovázet gestem a výrazy 

 ovládat slovní i mimoslovní komunikaci 

 umět naslouchat svým spolužákům 

 využívat informačních prostředků - mediální výchova  
 
4. Sociální a interpersonální kompetence: 
Žák by měl: 

 být schopen samostatně si vybrat z nabízených činností 

 rozhodovat o svém jednání 

 pracovat v týmu 

 vytvářet si představu o sobě samém - sebeuspokojení a sebeúcta  

 být tolerantní k odlišnostem mezi lidmi 
 
5. Občanské kompetence: 
Žák by měl: 

 chovat se odpovědně k životnímu prostředí – ekologie 

 dbát na své zdraví i zdraví druhých 

 respektovat a chránit tradice (kulturní a společenské hodnoty) 
 
6. Kompetence trávení volného času: 
Žák by měl: 

 vybírat zájmové činnosti dle vlastních dispozic 

 rozvíjet své zájmy v organizovaných činnostech 
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Podzim: 

 

Tematický 
okruh 

Formulace činnosti 
Číslo rozvíjené 
kompetence 

 
U nás doma 
 
 
 
 
 
 
Cesta do školy 
 
 
 
 
 
 
 
Příroda 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kamarádi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Kreslíme, jak trávíme volný čas. 

 Malujeme a vyprávíme si o tom, co jsem dělal o prázdninách,  
o víkendu. 

 Kreslíme elektrické spotřebiče, vyprávíme si, jak nám 
technika pomáhá. 

 
 

 Povídáme si o cestě do školy a domů, 

 Připomínáme si vhodné a nevhodné chování v dopravním 
prostředku, na ulici.  

 Výtvarně ztvárňujeme různé dopravní prostředky, dopravní 
značky, semafor. 

 
 

 Poznáváme ovoce a zeleninu podle hmatu, chuti a vůně. 

 Kreslíme a modelujeme ovoce a zeleninu. 

 Sbíráme a sušíme léčivé byliny. Vysvětlujeme si, k čemu 
slouží. 

 Kreslíme strom na podzim. 

 Vyrábíme koláže z listů stromů. 

 Obtiskujeme listy – využíváme různé techniky. 

 Vyrábíme draky z papíru a kartonu. 
 
 

 Malujeme portrét kamaráda. 

 Poznáváme kamaráda po hlase, hmatem. 
 
 

 
4, 6 
1, 2, 3, 6 
 
1, 4, 5, 6 
 
 
 
1, 2, 3, 4 
1, 2, 3, 4, 5 
 
1, 3 
 
 
 
 

1, 3 
1, 3, 6 
1, 5 
1, 5, 6 
1, 2, 4, 5 
1, 2, 6 
2, 6 
 
 
1, 4 
1, 3, 4 
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Zima: 

 
 
  
 

Tematický okruh Formulace činnosti 
Číslo rozvíjené 
kompetence 

 
Čas adventní 
 
 
 
 
 
 
Kouzelný čas Vánoc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zimní radovánky            
 
 
 
 
 
 
Masopust 
   
 
        

 

 Vnímáme začínající atmosféru Vánoc, vyprávíme si o smyslu 
adventní doby. 

 Společně vyrábíme adventní věnec z přírodních materiálů.  

 Vyrábíme a malujeme Mikuláše, anděly a čerty. 

 Zdobíme družinu vánočními motivy. 
 
 

 Vyprávíme si o vánočních zvycích a tradicích, zvláště o těch, 
které dodržujeme v naší rodině. 

 Zpíváme a posloucháme vánoční koledy. 

 Vyrábíme vánoční ozdoby z různých materiálů. 

 Pečeme a zdobíme vánoční cukroví.  

 Malujeme Betlém, kapra a jiné vánoční motivy. 

 Vyrábíme přáníčka k Vánocům. 
 
 

 Stavíme sněhuláka. 

 Házíme sněhovou koulí na cíl a do dálky. 

 Kreslíme do sněhu. 

 Malujeme zimní přírodu. 

 Malujeme a modelujeme sněhuláka. 
 
 

 Vyprávíme si, co je masopust. 

 Vyrábíme masky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1, 3, 5 
 
3, 4, 5 
2, 3, 4 
4, 6 
 
 
1, 3, 5 
 
1, 6 
1, 2, 6 
1, 6 
1, 2, 5 
4, 6 
 
 
4, 6 
6 
4, 6 
2, 6 
1, 6 
 
 
 
1, 3, 4, 5 
1, 2, 6 
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Jaro: 

 
 

Tematický 
okruh 

Formulace činnosti 
Číslo rozvíjené 
kompetence 

 
Velikonoce 
 
 
 
 
 
Vítáme jaro 
 
 
 
 
 
 
Slet čarodějnic 
 
 
 
 
 
Svátek matek 
 
 
 
Náš dům 
 
 
 
 
 
Příroda 

 

 Vyprávíme si o zvycích spojených s jarem. 

 Malujeme a zdobíme kraslice. 

 Zkoušíme vyrobit pomlázku. 

 Kreslíme velikonoční pohlednici, přáníčko.  
 

 

 Malujeme a kreslíme první jarní květiny. 

 Zpíváme písně s jarní tematikou. Tančíme na hudbu. 

 Vyrábíme jarní výzdobu z papíru, z odstřižků látek, 
přírodnin. 

 Pomáháme při úklidu okolí školy. 
 
 

 Vyrábíme čarodějnice z různých materiálů, pálíme je na 
ohništi.  

 Dbáme na bezpečnost u otevřeného ohně. 

 Malujeme čarodějnice. 
 
 

 Vyprávíme a kreslíme, co maminka doma dělá. 

 Vyrábíme dárek (přáníčko, korále) pro maminku. 
 
 

 Stavíme dům ze stavebnice. 

 Zařizujeme si pokoj – koláž. 

 Povídáme si o domácnosti dříve a dnes (nábytek, 
vybavení, doplňky). 

 
 

 Pozorujeme změny v přírodě. 

 Sázíme semínka a pozorujeme jejich klíčení a růst. 

 Sledujeme pohádku „Jak Křemílek a Vochomůrka zasadili 
semínko“. 

 Kreslíme a vypichujeme obrázky s přírodní tematikou. 

 Vyprávíme o tom, jak člověk škodí nebo prospívá přírodě. 
 
 

 
1, 3, 5 
1, 5, 6 
2, 6 
1, 6 
 
 
1, 6 
1, 3, 4, 6 
1, 2, 6 
1, 5, 6 
 
 
1, 3, 5 
1, 6 
1, 3, 4 
 
 
 
 
2, 4, 6 
1 
 
 
2, 4, 6 
2, 3, 6 
1, 3, 5 
 
 
 
1, 5, 6 
2, 4, 6 
3, 4, 6 
 
2, 4 
1, 2, 3, 5 
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Léto: 

 
 
 

Tematický okruh Formulace činnosti 
Číslo rozvíjené 
kompetence 

 
Město, v němž 
žijeme 
 
 
 
 
 
Škola 
 
 
 
Pohádky 
 
 
 
 
 
Příroda 
 
 
 
 
Povolání 
 
 
 
 
 

 

 Stavíme město z kostek. 

 Kreslíme město, hřiště, ulice a budovy. 

 Tvoříme domy z krabiček. 

 Čteme a posloucháme pověsti  
 
 

 Popisujeme budovu školy a její okolí.  

 Malujeme naší školu. 
 
 

 Povídáme si o pohádkách a pohádkových postavách.  

 Vymýšlíme krátké příběhy. 

 Vyrábíme záložku do knížky. 

 Dramatizujeme jednoduché pohádky. 
 
 

 Napodobujeme hlasy zvířat. 

 Kreslíme a malujeme domácí mazlíčky. 

 Modelujeme zvířata podle vlastní fantazie.  
 
 

 Hrajeme si na různá povolání a řemesla. 

 Povídáme si, co ke své práci lidé potřebují.  
 
 
 
 
 

 
2, 4, 5 
1, 2, 4 
2, 4 
1, 3, 6 
 
 
1, 3, 4 
1, 6 
 
 
3, 6 
1, 2, 3, 5 
1, 2, 6 
3, 4 
 
 
 
3, 4 
1, 3, 4, 6 
1, 2, 6 
 
 
1, 3, 4 
1, 3, 4 
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Průběžně po celý rok: 
 
 

 
 
 
 

Tematický okruh Formulace činnosti 
Číslo rozvíjené 
kompetence 

 
Stolování 
 
 
 
 
 
Hry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pohádky a příběhy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hudba 
 
 
 
 
 
Životní prostředí 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Dodržujeme základní hygienické návyky a chování u 
stolu. 

 Osvojujeme si kulturu stolování. 
 
 

 Relaxujeme při spontánních hrách individuálně i 
v kolektivu. 

 Pracujeme s didaktickými hrami. 

 Hrajeme pohybové, míčové hry na školní zahradě. 

 Stavíme si z písku, kamínků a větviček. 

 Hrajeme si na prodávající a kupující, využíváme slovíčka 
„děkuji, prosím“. 

 Využíváme hry, při nichž cvičíme paměť, pozornost, 
postřeh, soustředěnost a tvořivé myšlení. 

 Cvičíme hmat (určujeme poslepu předměty v krabici), čich 
a chuť (potraviny). 

 Hrajeme hry na počítači. 
 
 

 Čteme a vyprávíme si pohádky, příběhy, hádanky, 
říkadla. 

 Ilustrujeme pohádky a příběhy. 

 Povídáme si o pořadech, které děti sledují. Proč se nám 
líbí. 

 Sdělujeme si zážitky, co se nám přihodilo, nebo kde jsme 
byli a co jsme dělali o prázdninách. 

 Malujeme módní doplňky (deštníky, rukavice, čepice, 
kabelky). 

 
 

 Zpíváme, posloucháme dětské a lidové písně. 

 Pokoušíme se o jednoduchý pohybový doprovod. 

 Rytmizujeme říkadla. 

 Relaxujeme při hudbě. 
 
 

 Třídíme odpad, seznamujeme se, kam co patří. 

 Povídáme si o ochraně životního prostředí. 

 Udržujeme čistotu a pořádek ve družině, uklízíme si 
školní tašky, hry a hračky. 

 Uklízíme školní zahradu.  
 

 
  

 
2, 5 
 
3, 4 
 
 
3, 6 
 
1, 3, 5 
4, 6 
2, 3, 6 
1, 3, 6 
 
 

1, 3, 4 
 
1, 3, 4 
 
1, 3, 4 
 
 
1, 3, 4, 6 
 
3, 6 
3, 4 
 
3, 4, 6 
 
2, 6 
 
 
 
1, 3 
1, 3, 4 
1, 3 
3 
 
 
 

1, 5, 6 
1, 3, 5 
2, 4, 5, 6 
 
1, 4, 5, 6 
 
 


