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  CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
 
ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY 

Školní budova je postavená v roce 1902 a tomu odpovídá i vnitřní prostorové vybavení. Každá třída má kmenovou místnost. Odborné 
učebny jsou: kuchyňka, tělocvična (100 m2), menší učebna PC (30 m2). Družina se nachází ve třídách I. stupně, nemá vlastní prostory. Učitelé 
sídlí ve sborovně, klasické kabinety nejsou.  

Ke škole náleží venkovní prostory, kde se nachází škvárová rovinka na sprint a skok daleký, antukové hřiště na volejbal a přírodní areál 
pro družinu (cca 1000 m2), kde postupně budujeme průlezkový areál. Ke sportovním účelům využívá škola městské asfaltové hřiště před školou 
(cca 400 m2 ) a tělocvičnu v místní TJ. V učebnách je nový nábytek. V každé třídě je dataprojektor a počítač připojený k internetu a školní síti, ve 
dvou třetinách tříd je interaktivní promítací systém. 

Základní škola je plně organizovaná, součástí školy je základní škola (kapacita 360 žáků) a školní družina (kapacita 96 žáků). Část žáků 
do školy dojíždí z okolních vesnic. Jídelna není součástí školy, ve městě je jedna centrální s vlastní subjektivitou.  
 
CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU 

Na škole působí přibližně 25 pedagogických pracovníků (včetně vychovatelek a asistentů pedagoga), převládají ženy. Všichni učitelé mají 
vysokoškolské vzdělání. 50% učitelů je dojíždějících. Na škole pracuje výchovný poradce a metodik prevence. Přibližně třetina učitelek je na 
MD. 

 
DLOUHODOBÉ PROJEKTY 

Dlouhodobé projekty jsou součástí ročního a měsíčního plánu. Objevuje se v nich spousta opakujících se akcí jako např. lyžařské 
výcviky, školy v přírodě, hravý zápis do první třídy, školní akademie, Den Země, ročníkové práce pro osmý ročník, absolventské práce pro 
devátý ročník, atd. 
 

 CHARAKTERISTIKA ŠVP 
ZAMĚŘENÍ ŠKOLY 
Zaměření školy je všeobecné. 
 
Základní myšlenky ŠVP 
 respektovat dětství jako plnohodnotné období života, nikoliv jen jako období přípravy pro život 
 navodit klima, kdy dítě chodí školy rádo (respektive maximálně prodloužit čas, kdy chodí dítě do školy rádo) 
 výchovu a vzdělání směřovat k praktickému životu v moderní společnosti 
 vychovat svobodného člověka schopného nést odpovědnost za svá rozhodnutí 
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Co chceme 
 využívat efektivní metody práce – skupinové, kooperativní, projektové, problémové vyučování – žáci budou vedeni ke spolupráci, vzájemné 

pomoci 
 využívat komunikační a informační technologie – hledat řešení, poznatky, obhajovat, diskutovat 
 spolu se žáky dodržovat stanovená pravidla – zodpovědnost, vytrvalost 
 věnovat stejnou péči všem žákům – nadaným i těm, kterým to ve škole moc nejde, žákům se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním 
 podporovat stejně žáky s různým nadáním – intelektuální, hudební, sportovní, estetické,… 
 rozvíjet badatelskou činnost žáků – specifické úkoly, projekty, referáty, seminární práce 
 

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE – KLÍČOVÉ KOMPETENCE 
 

K o m p e t e n c e  Výchovně vzdělávací strategie 
 KOMPETENCE 

K UČENÍ 
 

umožnit žákům osvojit 
si strategie učení a 

motivovat je pro 
celoživotní učení 

 

 Podporujeme samostatnost a tvořivost. 
 Na praktických příkladech blízkých žákovi vysvětlujeme smysl a         

cíl učení a  posilujeme pozitivní vztah k učení. 
 Vysvětlujeme žákovi jak se má co učit, ukazujeme žákovi různé    
    cesty k cíli, podporujeme různé možnosti dosažení cíle. 
 Využíváme různých vyučovacích metod (vysvětlení, problémové      

úlohy, činnostní učení, projektová výuka, využití referátů, učení  
žáka žákem, práce ve dvojicích, exkurze, besedy … ). 

 Učíme žáka vyhledávat, vyhodnocovat a zpracovávat informace  
(encyklopedie, internet, …) – projektové dny, seminární práce,  
obhajoba absolventských prací, referáty, … 

 Učíme trpělivosti, práci s chybou, snažíme se uplatňovat  
individuální přístup. 

 Umožňujeme žákovi experimentovat, vyvozovat závěry,  
 myšlenkové postupy, porovnávat výsledky. 

 Vedeme žáka k sebehodnocení – čtvrtletně v žákovské knížce, pozitivně jej motivujeme,  povzbuzujeme. 
 Snažíme se vytvářet takové situace, kdy má žák radost z učení 
 zadáváme žákům různé domácí úkoly. 

 



Školní vzdělávací program 
Základní škola Na Habru, Jablonského 865, Hořice

 

6 

 
KOMPETENCE 

K ŘEŠENÍ 
PROBLÉMŮ 

 
podněcovat žáky 

k tvořivému myšlení, 
logickému uvažování 

a řešení problémů 
 

 Využíváme problémové vyučování. 
 Učíme žáka hledat různá řešení, řeší netradiční úlohy. 
 Učivo se snažíme aplikovat na životní situace, ty využíváme jako problémové situace a motivujeme jimi žáky.   
 Podporujeme tvořivost. 
 Učíme žáky nebát se problému, složitějších úkolů. 
 Vedeme se žáky dialog, rozhovor o tématu, problému.  
 Učíme žáka řešit problém – projektové dny, seminární práce,  

obhajoba absolventských prací, referáty, … 
 Zapojujeme žáky do žákovského parlamentu, třídních samospráv. 
 Učíme žáka využívat chybu při učení. 
 Zapojujeme žáky do řešení výchovných problémů. 
 Využíváme výuku v blocích, mezipředmětové vztahy, ukazujeme učivo z více úhlů. 
 Starší žáci připravují různé aktivity pro mladší – organizují pro ně Den dětí, pomáhají při soutěžích, ve školní družině, 

… 
 
 

KOMPETENCE 
KOMUNIKATIVNÍ 

 
vést žáky k otevřené, 
všestranné a účinné 

komunikaci 
 

 Snažíme se, aby žák při hodině aktivně pracoval – problémové vyučování, projektová práce, práce ve skupinách, 
prezentace svých výsledků. 

 Podporujeme přátelské vztahy ve škole. 
 Netolerujeme agresivní, hrubé chování.    
 Učíme žáky kritice a sebekritice. 
 Učíme naslouchat druhým. 
 Důsledně vyžadujeme dodržování dohodnutých pravidel.  
 Učíme žáka komunikovat – projektové dny, seminární práce,  

obhajoba absolventských prací, referáty, … 
 Zapojujeme žáky to žákovského parlamentu, třídních samospráv. 
 Učíme žáka pozitivnímu vnímání okolí. 
 Snažíme se jít příkladem – komunikujeme se žákem jako s partnerem sobě rovným. 
 Žáci si ve třídách vedou třídní kroniky. 
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KOMPETENCE 
SOCIÁLNÍ A 

PERSONÁLNÍ 
 

rozvíjet u žáků 
schopnost 

spolupracovat, 
pracovat v týmu, 
respektovat práci 
vlastní i druhých 

 

 Minimalizujeme frontální metody výuky, podporujeme práci ve skupině. 
 Učíme žáky vzájemné pomoci při výuce. 
 Podporujeme různé věkové složení žáků při výuce – projektové dny, prezentace výsledků, … 
 Tyto kompetence vyvozujeme na exkurzích, školách v přírodě, … 
 Chceme žáky naučit týmové práci. 
 Učíme žáky odmítavému postoji vůči nevhodným věcem.  
 Zapojujeme žáky do řešení výchovných problémů. 
 Vedeme žáky k pocitu zodpovědnosti. 
 

 
 

KOMPETENCE 
PRACOVNÍ 

 
vést žáky 

k pozitivnímu vztahu 
k práci, pomoc žákům 

při volbě jejich 
budoucího  povolání 

 

 Organizujeme pro žáky poznávací exkurze. 
 Vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení a posouzení reálných možností pro budoucí profesní orientaci. 
 Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci, prací netrestáme.    
 Učíme žáky nebát se problému, složitějších úkolů. 
 Dobře odvedenou práci chválíme.  
 Vedeme žáky k vypracovávání domácích úkolů 
 Zadáváme žákům složitější úkoly – projektové dny, seminární práce, obhajoba absolventských prací, referáty, … 
 Seznamujeme žáky s různými profesemi – exkurze, film, besedy. 

 
 

KOMPETENCE 
OBČANSKÉ 

 
vychovávat žáky jako 

svobodné a 
zodpovědné občany, 
uplatňující svá práva 
a plnící své povinnosti 

 Ve třídních kolektivech stanovujeme pravidla chování a soužití. 
 Učíme žáky chovat se při ozdravných pobytech jako zodpovědné osoby. 
 Učíme žáky toleranci a spolužití s handicapovanými žáky. 
 Vedeme žáky, aby uměli prosazovat svá práva a zároveň plnili své povinnosti. 
 Organizujeme besedy s odborníky. 
 Učíme žáky si navzájem pomáhat. 
 Neustále pozorujeme žáky, monitorujeme jejich chování, snažíme se přijímat účinná opatření. 
 Snažíme se uplatňovat pozitivní motivaci. 
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  Problémy řešíme bez emocí, vždy se snažíme zjistit příčinu chování žáka. 
 Zapojujeme žáky do řešení výchovných problémů. 
 Vedeme žáka k sebeúctě, k úctě k jiným osobám. 
 Řídíme se zásadou, že tu není špatný žák, je tu jen projev jeho špatného chování. 

 
STRATEGIE VEDOUCÍ K ROZVÍJENÍ KOMPETENCÍ NA ÚROVNI ŠKOLY A JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTŮ 
 projektové dny, projektová výuka 
 exkurze, výstavy, tematicky zaměřené výlety s výstupem – zpracované úkoly  
 referáty a jejich prezentace 
 starší žáci učí mladší, vrstevnické učení 
 absolventské práce  a jejich obhajoba 
 problémové učení 
  

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 
Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých 

práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Tito žáci mají právo na bezplatné poskytování podpůrných 
opatření z výčtu uvedeného v § 16 školského zákona. Podpůrná opatření realizuje škola a školské zařízení. Podpůrná opatření se podle 
organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů. Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola nebo školské zařízení i 
bez doporučení školského poradenského zařízení (dále jen ŠPZ) na základě plánu pedagogické podpory (PLPP – viz příloha A této kapitoly). 
Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením ŠPZ. Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů 
stanoví Příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. 
 
Pojetí vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními 

Při plánování a realizaci vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními je třeba mít na zřeteli fakt, že se žáci ve svých 
individuálních vzdělávacích potřebách a možnostech liší. Účelem podpory vzdělávání těchto žáků je plné zapojení a maximální využití 
vzdělávacího potenciálu každého žáka s ohledem na jeho individuální možnosti a schopnosti. Pedagog tomu přizpůsobuje své vzdělávací 
strategie na základě stanovených podpůrných opatření. Pravidla pro použití podpůrných opatření školou a školským zařízením stanovuje 
vyhláška č. 27/2016 Sb. 

Závazný rámec pro obsahové a organizační zabezpečení základního vzdělávání všech žáků vymezuje RVP ZV, který je východiskem pro 
ŠVP. Podle ŠVP se uskutečňuje vzdělávání všech žáků dané školy. Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně je ŠVP 
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podkladem pro zpracování PLPP a pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého stupně podkladem pro tvorbu IVP. PLPP a IVP 
zpracovává škola. 

Na úrovni IVP je možné na doporučení ŠPZ (v případech stanovených Přílohou č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb.) v rámci podpůrných 
opatření upravit očekávané výstupy stanovené ŠVP, případně upravit vzdělávací obsah tak, aby byl zajištěn soulad mezi vzdělávacími požadavky 
a skutečnými možnostmi žáků a aby vzdělávání směřovalo k dosažení jejich osobního maxima. K úpravám očekávaných výstupů stanovených v 
ŠVP se využívá podpůrné opatření IVP. To umožňuje u žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními od třetího stupně podpory (týká se žáků s 
lehkým mentálním postižením) upravovat očekávané výstupy vzdělávání, případně je možné přizpůsobit i výběr učiva. Upravené očekávané 
výstupy pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními vzdělávané podle RVP ZV musí být na vyšší úrovni, než jsou očekávané výstupy 
stanovené v RVP ZŠS. 

K úpravám vzdělávacích obsahů stanovených v ŠVP dochází v IVP žáků s přiznanými 
podpůrnými opatřeními od třetího stupně (týká se žáků s lehkým mentálním postižením). To znamená, že části vzdělávacích obsahů některých 
vzdělávacích oborů lze nahradit jinými vzdělávacími obsahy nebo celý vzdělávací obsah některého vzdělávacího oboru lze nahradit obsahem 
jiného vzdělávacího oboru, který lépe vyhovuje jejich vzdělávacím možnostem. V IVP žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího stupně 
(týká se žáků s lehkým mentálním postižením) a čtvrtého stupně lze v souvislosti s náhradou části nebo celého vzdělávacího obsahu vzdělávacích 
oborů změnit minimální časové dotace vzdělávacích oblastí (oborů) stanovené v kapitole 7 RVP ZV.  

Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními spočívajícími v úpravě vzdělávacích obsahů může být v souladu s principy individualizace 
a diferenciace vzdělávání zařazována do IVP na doporučení ŠPZ speciálně pedagogická a pedagogická intervence. Počet vyučovacích hodin 
předmětů speciálně pedagogické péče je v závislosti na stupni podpory stanoven v Příloze č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Časová dotace na 
předměty speciálně pedagogické péče je poskytována z disponibilní časové dotace. 

Při vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením je třeba zohledňovat jejich specifika: problémy v učení – čtení, psaní, počítání; 
nepřesné vnímání času; obtížné rozlišování podstatného a podružného; neschopnost pracovat s abstrakcí; snížená možnost učit se na základě 
zkušenosti, pracovat se změnou; problémy s technikou učení; problémy s porozuměním významu slov; krátkodobá paměť neumožňující dobré 
fungování pracovní paměti, malá představivost; nedostatečná jazyková způsobilost, nižší schopnost číst a pamatovat si čtené, řešit problémy a 
vnímat souvislosti. 

Mezi podpůrná opatření, která se kromě běžných pedagogických opatření ve vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením osvědčují, 
patří například posilování kognitivních schopností s využitím dynamických a tréninkových postupů, intervence s využitím specifických, 
speciálně pedagogických metodik a rozvojových materiálů; pravidelné a systematické doučování ve škole, podpora přípravy na školu v rodině, 
podpora osvojování jazykových dovedností, podpora poskytovaná v součinnosti asistenta pedagoga. 
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Systém péče o žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními ve škole 
 
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP  

PLPP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci výchovného poradce. PLPP má písemnou podobu. 
Před jeho zpracováním budou probíhat rozhovory s jednotlivými vyučujícími, s cílem stanovení např. metod práce s žákem, způsobů kontroly 
osvojení znalostí a dovedností. Výchovný poradce stanoví termín přípravy PLPP a organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením 
školy i žákem samotným. Zpravidla po třech měsících realizace PLPP dojde na popud výchovného poradce k vyhodnocení opatření PLPP 
(společně s TU, dalšími vyučujícími, popř. rodiči apod.) a stanoví další postup. Jím může být pokračování ve stávající či upravené podobě PLLP, 
jeho zrušení či doporučení na vyšetření ve ŠPZ (PPP, SPC, apod.). 

 
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování IVP  
 IVP sestavuje třídní učitel ve spolupráci s ostatními učiteli, výchovným poradcem, pracovníkem provádějícím reedukaci, vedením školy, 
žákem a jeho rodiči (zákonnými zástupci), pracovníkem PPP nebo SPC. IVP vychází z ŠVP naší školy, závěrů speciálně pedagogického 
vyšetření a psychologického vyšetření ŠPZ, popřípadě doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře nebo 
dalšího odborníka z oblasti neurologie a psychiatrie, a vyjádření zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka. Je závazným dokumentem pro 
zajištění speciálně vzdělávacích potřeb žáka. 
 IVP je vytvořen před nástupem žáka do školy, nejpozději však do jednoho měsíce po obdržení doporučení ŠPZ či nástupu žáka do školy. 
Odpovědnost za kvalitu a zpracování IVP má ředitel školy, jeho kontrolu a vyhodnocení provádí všichni, kteří se na jeho tvorbě podíleli, zejména 
pak výchovný poradce. Kontrola (evaluace) probíhá minimálně dvakrát ročně, případně dle potřeby častěji a to i od ŠPZ.  
 
 V případě podpůrného opatření (spočívajícího v úpravě očekávaných výstupů) pro žáky s LMP od třetího stupně podpory, bude pro 
tvorbu IVP využívána minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření stanovená v RVP ZV. 

 
Školní poradenské pracoviště naší školy 
 

Školní poradenské pracoviště naší školy je tvořeno výchovným poradcem (zároveň i preventistou), který zároveň koordinuje jeho činnost 
a zástupkyní ředitele školy. Oba dva se podílí na spolupráci se školskými poradenskými zařízeními. 

 
Podmínky vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními 

Pro úspěšné vzdělávání těchto žáků je potřebné zabezpečit (případně umožnit): 
 uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností a při stanovování obsahu, forem i metod 

výuky; 
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 všechna stanovená podpůrná opatření při vzdělávání žáků; 
 při vzdělávání žáka, který nemůže vnímat řeč sluchem, jako součást podpůrných opatření 
 vzdělávání v komunikačním systému, který odpovídá jeho potřebám a s jehož užíváním má 
 zkušenost; 
 při vzdělávání žáka, který při komunikaci využívá prostředky alternativní nebo augmentativní komunikace, jako součást podpůrných 

opatření vzdělávání v komunikačním systému, který odpovídá jeho vzdělávacím potřebám; 
 v odůvodněných případech odlišnou délku vyučovacích hodin pro žáky se speciálními 
 vzdělávacími potřebami nebo dělení a spojování vyučovacích hodin; 
  pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona případné prodloužení základního vzdělávání na deset ročníků; 
 formativní hodnocení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami; 
 spolupráci se zákonnými zástupci žáka, školskými poradenskými zařízeními a odbornými 
 pracovníky školního poradenského pracoviště, v případě potřeby spolupráci s odborníky mimo oblast školství (zejména při tvorbě IVP); 
 spolupráci s ostatními školami. 

 
Informovaný souhlas 
 Výchovný poradce zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez kterého nemůže být IVP prováděn. Výchovný 
poradce po podpisu IVP zákonným zástupcem žáka a získání písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka předá informace o 
zahájení poskytování podpůrných opatření podle IVP zástupci ředitele školy, který je zaznamená do školní matriky. 
 

VZDĚLÁVÁNÍ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ŽÁKŮ 
Nadaným žákem se rozumí jedinec, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání 

s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních 
dovednostech. Za mimořádně nadaného žáka se v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb. považuje žák, jehož rozložení schopností dosahuje 
mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností, v pohybových, 
manuálních, uměleckých nebo 
sociálních dovednostech. 
 
Pojetí péče o nadané a mimořádně nadané žáky ve škole 

Škola je povinna vytvářet ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu 
každého žáka s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných. Výuka žáků 
by měla probíhat takovým způsobem, aby byl stimulován rozvoj jejich potenciálu včetně různých druhů nadání a aby se tato nadání mohla ve 
škole projevit a pokud možno i uplatnit a dále rozvíjet. Škola je povinna využít pro podporu nadání a mimořádného nadání podpůrných opatření 
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podle individuálních vzdělávacích potřeb žáků v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory. Při vyhledávání nadaných a mimořádně nadaných 
žáků je třeba věnovat pozornost i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. 

 
 
Systém péče o nadané a mimořádně nadané žáky ve škole 

Při vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků vychází způsob jejich vzdělávání důsledně z principu nejlepšího zájmu žáka. Pro 
pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP či IVP  nadaného a mimořádně nadaného žáka platí stejné postupy i zodpovědné 
osoby a jejich role v systému jako u žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. 
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. 
 

Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu nadaných a mimořádně nadaných žáků jakými jsou například: 

 předčasný nástup dítěte ke školní docházce; 
 vzdělávání skupiny mimořádně nadaných žáků v jednom či více vyučovacích předmětech; 
 specializované třídy pro vzdělávání mimořádně nadaných žáků; 
 účast žáka na výuce jednoho nebo více vyučovacích předmětů ve vyšších ročnících školy nebo v jiné škole; 
 občasné (dočasné) vytváření skupin pro vybrané předměty s otevřenou možností volby na straně žáka; 
 obohacování vzdělávacího obsahu; 
 zadávání specifických úkolů, projektů; 
 příprava a účast na soutěžích včetně celostátních a mezinárodních kol; 
 nabídka volitelných vyučovacích předmětů, nepovinných předmětů a zájmových aktivit. 
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 HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

 
PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ 
Klasifikace se řídí právními normami. Ve všech ročnících se klasifikuje známkami. Žáci s vývojovými poruchami učení mohou být na žádost 
rodičů hodnoceni slovně. Klasifikace žáků se řídí klasifikačním řádem. Škola používá vlastní žákovské knížky více zaměřené na hodnocení žáka 
(pokrok, chování, spolupráci, aktivitu,…). 
 
 
Základní podmínky hodnocení 

 hodnotíme nejen výsledek, ale i „cestu“ 

 aktivní práce ve výuce, při skupinové práci 

 zúčastnit se minimálně 75 % výuky předmětu, při menší účasti může ředitel školy    

   rozhodnout o náhradní klasifikaci žáka 

 pracovat na své osobní maximum 

 

Hodnocení stupněm 1 

 ucelené, přesné a úplné ovládání faktů, pojmů a definic 

 samostatnost a tvořivost při uplatňování poznatků a dovedností 

 uplatňování logického myšlení 

 přesný, výstižný a spisovný ústní projev, bezchybný písemný projev, estetický a přesný  

    grafický projev 

 schopnost samostatného studia vhodných textů 

 schopnost vést celou skupinu při skupinové práci, vyjádřit a obhájit svůj názor, tolerovat odlišné postoje druhých 
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Hodnocení stupněm 2 

 ovládání faktů, pojmů a definic samostatně 

 samostatnost a tvořivost při uplatňování poznatků a dovedností 

 správné myšlení s projevy logiky a tvořivosti 

 přesný, výstižný a spisovný ústní projev, písemný projev s tolerancí drobných chyb, estetický grafický projev bez větších nepřesností 

 schopnost samostatného studia doporučených textů 

 schopnost vést celou skupinu při skupinové práci, vyjádřit a obhájit svůj názor, tolerovat odlišné postoje druhých 

Hodnocení stupněm 3 

 ovládání faktů, pojmů a definic bez podstatných mezer, oprava podstatných nepřesností a chyb s pomocí 

 uplatňování poznatků a dovedností 

 vcelku správné myšlení, ale málo tvořivé, v logice se vyskytují chyby 

 ústní a písemný projev má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, grafický projev je méně estetický s drobnými nepřesnostmi 

 schopnost samostatného studia podle návodu 

 samostatné plnění přidělené role ve skupině, schopnost vyjádření vlastního názoru 

Hodnocení stupněm 4 

 ovládání faktů, pojmů a definic se závažnými mezerami 

 uplatňování poznatků a dovedností se závažnými chybami 

 myšlení není tvořivé  

 ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, grafický projev je málo estetický s nepřesnostmi 

 schopnost opravit nedostatky s pomocí 

 samostatné studium s velkými obtížemi 

 plnění přidělené role ve skupině 
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Hodnocení stupněm 5 

 neovládání požadovaných fakt, pojmů a definic  

 uplatňování poznatků a dovedností s velmi závažnými chybami 

 myšlení není tvořivé ani samostatné 

 ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, grafický projev má vážné nedostatky 

 neschopnost opravit nedostatky ani s pomocí 

 neschopnost samostudia 

 pasivní role ve skupině 

 

 

Kritéria hodnocení žáků 
 
1) Hodnocení a klasifikace jsou průběžnou činností celého klasifikačního období. Na jeho počátku seznámí všichni vyučující žáky se 
způsoby a kritérii hodnocení. Během hodnocení uplatňuje vyučující přiměřenou náročnost a přihlíží k věkovým zvláštnostem žáka. 
(S pravidly pro získávání podkladů k hodnocení a klasifikaci a s požadavky nutnými pro ukončení klasifikace vyučující prokazatelně seznámí 
žáky na začátku každého klasifikačního období.) 
2) Učitel klasifikuje jen učivo dané učební osnovou, která je vytvořena na základě RVP. 
3) Před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času ke zvládnutí, procvičení a zažití učiva. 
4) Účelem zkoušení je hodnotit úroveň toho, co žák umí, nikoliv pouze vyhledávat mezery v jeho vědomostech. Učitel hodnotí i vlastní 
pokrok žáka. 
5) Vyučující vede vlastní záznamy o klasifikaci žáků tak, aby byl schopen podat informace o hodnocení.Tyto vlastní záznamy uschovává po 
dobu (šesti měsíců) po skončení klasifikačního období. 
6) Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje. Učitel sděluje všechny známky, které bere v úvahu při 
celkové klasifikaci. 
7) Na konci klasifikačního období se do celkové klasifikace dle charakteru předmětu v přiměřené míře zahrnuje také zájem žáka o předmět, 
úroveň jeho domácí přípravy, míra aktivity ve vyučovacích hodinách a jeho schopnost samostatného myšlení a práce, požadované výstupy 
z projektů, referátů, prezentací, absolventských prací. 
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8) Podklady pro hodnocení a klasifikaci získává vyučující zejména soustavným pozorováním žáků během samostatné práce, sledováním 
jejich výkonů a připravenosti na vyučování, různými druhy zkoušek (písemné, ústní, praktické, pohybové, grafické, …), kontrolními písemnými 
pracemi. Pravidla pro získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci jsou v pravomoci jednotlivých vyučujících.  
9) Rodiče jsou seznamováni s průběžnou klasifikací prostřednictvím známek v žákovských knížkách. Vyučující průběžně informuje žáky, 
jejich rodiče a vedení školy         o výsledcích hodnocení a klasifikace (v případě předpokládaného nedostatečného prospěchu informuje rodiče 
prokazatelným způsobem).  
10) Vyučující, stanoví kritéria a požadavky (např. počet známek, prezentací projektů apod.) nutné pro ukončení klasifikace v daném 
klasifikačním období. Součástí těchto pravidel jsou náhradní požadavky pro klasifikaci žáků zdravotně znevýhodněných, dlouhodobě 
nepřítomných z vážných důvodů.  

 

Od pojmu klasifikace odlišujeme pojem hodnocení. Hodnocení tvoří velmi důležitou součást vyučování. Co a jak se hodnotí, ovlivňuje to, co a 
jak se žák učí, resp. jak pracuje. Hodnocení patří k nejnáročnějším činnostem učitele.  
Hodnocení  chápeme jako: 
 zpětnou vazbu, která dává dítěti i jeho rodičům informaci o kvalitě jeho práce a koriguje tak následné činnosti a chování dítěte  
 motivaci pro další práci dítěte a významný faktor ovlivňující vztah dítěte ke škole a vzdělání jako  takovému  
 proces shromažďování informací o dítěti, na jejichž základě můžeme upravovat vzdělávací postupy tak, aby dítě mělo příležitost dále se 

rozvíjet a učit 
 dovednost dětí samých, která podporuje jejich samostatnost a nezávislost na osobnosti učitele a dospělých obecně a bude jim sloužit po celý 

jejich další život 
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4.  Učební plán 
 
   Obsah  vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů.  Následující 
přehled uvádí názvy povinných předmětů podle toho, jak naplňují vzdělávací oblasti : 
 

Vzdělávací oblast Název předmětu 
1. stupeň 2. stupeň 

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Český jazyk 
Cizí jazyk 1) Cizí jazyk 1) 

Matematika a její aplikace Matematika Matematika 
Informační a komunikační 
technologie 

Informatika Informatika 

Člověk a jeho svět Prvouka, Přírodověda, 
Vlastivěda 

--- 

Člověk a společnost --- Dějepis 
 Občanská výchova 2) 

Člověk a příroda --- Fyzika 
--- Chemie 
--- Přírodopis 
--- Zeměpis 3) 

Umění a kultura Hudební výchova Hudební výchova 
Výtvarná výchova  Výtvarná výchova 

Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova 
--- Výchova ke zdraví 2) 

Člověk a svět práce  Pracovní činnosti Praktické činnosti 4) 
 
Poznámky : 
1) Všichni žáci se učí anglický jazyk jako první cizí jazyk 
2) Občanská výchova a rodinná výchova je učen v jednom bloku – jeden učitel má ve třídě 2 hodiny (Rv+Ov) 
3) Zeměpis je hraniční předmět, zčásti svým obsahem patří i do oblasti Člověk a společnost 
4) V praktických činnostech se učí: příprava pokrmů, elektrotechnické práce, svět práce, práce s laboratorní technikou 
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Učební plán 1. stupně 

předmět 
ročník  

1. 2. 3. 4. 5. celkem 
Český jazyk 9 10 8 7 8 42 
Matematika 4 5 5 5 5 24 
Cizí jazyk (Aj)   3 3 3 9 
Prvouka 2 2 3   7 
Vlastivěda    2 2 4 
Přírodověda    2 2 4 
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 
Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 
Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7 
Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5 
Informatika    1  1 
Celkem 20 22 24 26 26 118 

Učební plán 2. stupně 

předmět 
ročník  

6. 7. 8. 9. celkem 
Český jazyk 4* 4 5* 4 17 
Matematika 4 4 5 5 18 
Cizí jazyk (Aj) 4 4 4 3 15 
Další cizí jazyk  2 2 2 6 
Fyzika 2 2 2 2 8 
Chemie   2 2 4 
Přírodopis 2 2 2 2 8 
Dějepis 2 2 2 2 8 
Zeměpis 2 2 2 2 8 
Občanská + rodinná výchova 2 2 1 2 7 
Tělesná výchova 2 2 2 2 8 
Hudební výchova 1 1 1 1 4 
Výtvarná výchova 2 2 1 1 6 
Praktické činnosti  1 1 1 3 
Informatika 2*    2 
Celkem 29 30 32 31 122 



Školní vzdělávací program 
Základní škola Na Habru, Jablonského 865, Hořice

 

19 

*  od září 2017 změna: Inf rozložena do 6. a 8.r., vždy po 1hod, Český jazyk navýšena časová dotace v 6.r. na 5hod a ponížen 8.r. na 4hod 
       
Porovnání časových dotací vzdělávacích oblastí podle RVP s učebním plánem školy ( využití disponibilních hodin ) : 

1. stupeň 
Vzdělávací oblast 
( obor ) 

RVP    Učební plán 
minimum dotace rozdíl 

Český jazyk a literatura 33 42 9 
Cizí jazyk 9 9 0 
Matematika a její aplikace 20 24 4 
Informační technologie 1 1 0 
Člověk a jeho svět 12 15 3 
Umění a kultura 12 12 0 
Člověk a svět práce 5 5 0 
Tělesná výchova 10 10 0 
Celkem - - 16 
 
2. stupeň 
 

 

 

Vzdělávací oblast 
( obor ) 

RVP Učební plán 
minimum dotace rozdíl 

Český jazyk a literatura 15 17 2 
Cizí jazyk 1 12 15 3 
Cizí jazyk 2 6 6 0 
Matematika a její aplikace 15 18 3 
Informační technologie 1 2 1 
Člověk a společnost 11 12 1 
Člověk a příroda 21 28 7 
Umění a kultura 10 10 0 
Člověk a zdraví 10 11 1 
Člověk a svět práce 3 3 0 
Celkem - - 18 
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JAZYK  A  JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

ČESKÝ JAZYK 

Vyučovací předmět český jazyk poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje získávat jazykovou a 
funkční gramotnost (především čtenářskou a dokumentovou). Je především založen na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s textem 
a pro užití  českého jazyka v reálných situacích. 
 Vzdělávání v tomto předmětu směřuje k rozvíjení správného používání českého jazyka a k rozvoji čtenářské gramotnosti. Vzdělávání 
klade důraz na důkladné porozumění základním pravidlům českého pravopisu, skladby, jejich užití a na čtení s porozuměním. 
 Hodiny čtení jsou vedeny a organizovány tak, aby byla rozvíjena čtenářská gramotnost žáků. Učitel zařazuje různé ukázky z čítanky a 
literatury dle vlastního výběru s ohledem na věkové zvláštnosti žáků, podporuje žáky v aktivní četbě. 
Cíle: 

1) mluvnice – zvládnutí pravopisných pravidel ( i/y, s/z. ě/je, velká písmena, interpunkce), stavba slova, tvarosloví (slovní druhy), skladba, 
obecné poučení o jazyce 

2) sloh – ústní i psaný projev, rozlišit jazyk spisovný, nespisovný ( hovorový, knižní…) 
- zvládnutí základních slohových útvarů (vypravování, popis, charakteristika, úvaha, proslov, diskuse, dopis, zpráva, oznámení, 

životopis) 
- vést děti k tvořivosti, aktivitě, podporovat dětské nápady 
- prezentace vlastní práce 
- umět se vyjádřit k cizí práci i ke své vlastní 

3) literatura – čtení s porozuměním 
- vést ke kritickému myšlení 
- reprodukce textu i veršovaného 
- orientace v pojmech 
- všeobecný kulturní přehled 

Rozvoj kompetencí: 
 učíme žáky správně a věcně komunikovat 
 učíme žáky obhajovat svůj názor, postoj 
 učíme žáky spolupracovat 
 rozvíjíme smysl pro kulturnost a tvořivost 
 zadáváním úkolů vedeme žáky k plnění svých povinností 
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Předmět: Český jazyk Ročník: 1. 

Očekávané výstupy po 1. ročníku Učivo 
Průžezová témata a mezipředmětové 

vztahy 
 
Používá písmena české abecedy ve všech čtyřech 
podobách při opisu, přepisu, diktátu, autodiktátu a čtení. 
 
V běžném životě aplikuje hygienické návyky. 
 
Žák používá pojmy: malé, velké, vysoké, nízké, krátké, 
dlouhé, vpravo, vlevo, nahoře, dole. 
 
Orientuje se v textu a odpovídá na návodné otázky 
k obsahu. 
 
Používá čtení tiché a hlasité, čtení s přednesem. 
 
Používá spisovnou češtinu. 
 
Vypráví krátké příběhy a pohádky. 
 
Rozliší slabiku, slovo, větu. 
 
Sestaví a zapíše jednoduché věty. 
Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které 
jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností a 
reaguje na ně verbálně i neverbálně. 
 
Zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se 
v průběhu výuky setkal. 
 
Rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, 

- rozvoj vyjadřování, rozhovor vyprávění, 
rozvoj slovní zásoby 
- rozvoj zrakového vnímání 
- prostorová orientace 
- rozvoj zrakové diferenciace (vizuální shody 
a odlišnosti) 
- pravolevá orientace 
- poslech, vyprávění 
- splývavé čtení O,S,B,U,A 
- upevnění spoje hláska a písmeno 
- uvolňovací cviky na rozvoj motoriky, 
správné držení tužky, hygiena psaní (v 
průběhu celého škol. roku) 

 

- hlásky a písmena L, M, P, A, O, E 
- tvoření slabik z probraných písmen 
- upevnění znalostí tvarů písmen 
- uvolňovací cviky, obtahování písmen 
- psaní číslic 1, 2 

 
- hlásky a písmena I, Y, T, J, N 
- tvoření slabik z probraných písmen 
- čtení slabik, slov ( s otevřenými slabikami)  
- psaní samohlásek a číslic 3, 4, 5, 6 
- procvičování tvarových prvků 
- vyprávění podle obrázkové osnovy 
- zavřené slabiky ve slovech (typu les) 
- psaní písmen s, l, m, p, t, e, j, i  
 

 
 
Výtvarná výchova a pracovní činnosti 
 
- ilustrace k příběhům, pohádkám 
- vytváření pohádkových postav 
 
 
Hudební výchova 
 
- rytmus 
 
Tělesná výchova 
 
- pohybové vyjádření písmen 
- pohybový doprovod 
- dramatizace 
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pokud má k dispozici vizuální oporu. 
 
Rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluvené textu, 
který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou 
výslovností, pokud má k dispozici vizuální  oporu. 
 
Přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či 
slovního spojení. 
 
Píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální 
předlohy. 
 
 
Zapojí se do jednoduchých rozhovorů. 
 
Sdělí jednoduchým způsobem základní informace 
týkající se jeho samotného, rodiny,školy, volného času a 
dalších osvojovaných témat. 
 
 
Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. 
 
V krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí 
vhodné tempo řeči. 
 
Na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený 
projev. 
 
Zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním . 
 
Píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje 
písmena i slabiky: kontroluje vlastní písemný projev. 

 
- hláska a písmeno D, K, V, R, Z 
- popis pracovního postupu 
- množné číslo 
- vyprávění podle obrázku 
- dvojhlásky ou, au, 
- čtení s porozuměním 
- psaní d, a, á, M, k, o, O, v, y, V, r, P, R,   
 - opis slabik, slov, vět 
- diktát písmen 
  
- Hláska a písmeno C, Č, Ž, H, Ch,  
- čtení psacího písma 
- popis osoby, pracovního postupu, pozorování 
- čtení s porozuměním 
- vyhledávaní informací 
- psaní b, B, l, K, c, C, S, L, č, Č, ž, Ž, h, H,     
ch, Ch 
- opis, přepis 
 
– hláska a písmeno Ř, Š, G, F, Ď, Ť, Ň,  
– slabiky di, ti, ni,  
– slova cizí původu 
– rýmy 
-  psaní ř, Ř, š, Š, g, f, ď, ť, D, Ď, ň, Ň, T, Ť , 
G, F, di, ti, ni, dí, tí, ní 
 
 
- skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě,  
- písmena Q, W, X (doplňkové učivo) 
- čtení delších větných celků 
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Seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví 
podle nich jednoduchý příběh. 
 
Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, čtení 
slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. 
 
 

- čtení s porozuměním 
 
- (časová rezerva) 
 
- procvičování hlásek a písmen 
- upevnění základních pracovních, kulturních 
a hygien. Návyků 
- formy psaní“ opis, přepis, diktát, audiodiktát 
- nácvik plynulého psacího pohybu 
- nácvik správného tempa a frázování řeči 
- technika čtení 
- nácvik sebekontroly 
- orientace v textu 
- čtení s porozuměním 
- dramatizace a přednes 
 
 
 
 

 
 
 
 



Školní vzdělávací program 
Základní škola Na Habru, Jablonského 865, Hořice 

 

   24 

Předmět: Český jazyk Ročník:2. 

Očekávané výstupy po 2. ročníku Učivo Poznámky 

 
Rozezná druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich 
vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky.  
 
Rozpozná podstatné jméno a sloveso. Rozliší předponu 
a předložku. 
 
Dělí hlásky české abecedy podle druhu. Rozezná tvrdou 
a měkkou slabiku. 
 
Píše opis, přepis, diktát a autodiktát. 
 
Orientuje se v textu a odpovídá na návodné otázky 
k obsahu. Doplňuje chybějící slova ve větách 
z přečteného textu. 
 
Používá čtení tiché a hlasité, čtení s přednesem, básně 
s přednesem. 
Používá spisovnou češtinu. 
 
Vypráví krátké příběhy, pohádky, popíše věc.  
 
Používá k vyprávění obrázkovou osnovu, sestavuje 
příběh podle posloupnosti.  
 
Krátce popíše pracovní postup. 
  
Sestaví a zapíše jednoduché věty. 
 

 
 
Opakování, vlastní jména osob, rozhovor, 
vypravování. 
Věta, druhy vět, naslouchání,  
 
typy vět a základní gramatické struktury 
 

 
Význam slova, slova nadřaz., podřaz., 
souřad.Popis věcí 
Význam. vztahy ve slovní zásobě 
 
Přehled hlásek, dvojhlásky, psaní ú,ů, čtení 
s porozuměním 
Tvrdé souhlásky a skupiny s nimi. 
 
Měkké souhlásky, naslouchání, vzkaz,  SMS 
Opakování, popis prac. postupu 
 
Dě, tě, ně, vypravování 
Bě, pě, vě, tvary slov. 
 
 
Mě, slabikotvorné l, r 
Opakování, dopis, popis zvířete. 
 
Psaní velkých písmen. 
Slovní druhy, věta a souvětí, spojky 

 
Výtvarná výchova a pracovní činnosti 
 
- ilustrace k příběhům, pohádkám 
- vytváření pohádkových postav 
-     obrázková osnova 
 
Hudební výchova 
 
- rytmus 
 
Tělesná výchova 
 
- pohybový doprovod 
- dramatizace 
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Seznamuje se s nejznámějšími spisovateli a ilustrátory 
literatury pro děti. 
 
Používá při psaní správné hygienické návyky při psaní, 
správné tvary psacího i velkého tiskacího písma. 
 
Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá. 
 
Rozumí jednoduchým krátkým textům z běž. života, 
zejména pokud má k dispozici vizuální oporu. 
 
Plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a 
náročnosti. 
 
Porozumí písemným nebo mluveným pokynům 
přiměřené složitosti. 
 
Volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči 
v běžných školních i mimoškolních situacích. 
Píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení. 
Porovnává významy slov, zvláště slova opačného 
významu a slova významem souřadná, nadřazená a 
podřazená, vyhledává v textu slova příbuzná. 
 
Vyjadřuje své pocity z přečteného textu. 
 
Čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu 
literární texty přiměřené věku. 
 
 

 

Abeceda 
Slovesa, slova cit. Zabarvená, popis zvířete 
 
Párové souhlásky – ztráta a spodoba znělosti 
jména, vypravování, vzkaz, SMS Podstatná  
 
Předložky, čtení s porozuměním. 
Zdvořilost, opakování. 
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Předmět: Český jazyk Ročník: 3. 

Očekávané výstupy po 3. ročníku Učivo 
Průřezová témata a mezipředmětové 

vztahy 
 
 
Rozezná slovo vyjmenovaná a příbuzné, druhy slov. 
 
Rozloží slovo na kořen, předponu, příponu. 
 
Rozpozná slovní druhy. 
 
Orientuje se v textu a odpovídá na návodné otázky 
k obsahu. 
 
Používá čtení tiché a hlasité, čtení s přednesem, básně s 
přednesem 
 
Používá spisovnou češtinu. 
 
Vypráví krátké příběhy, pohádky, popíše věc.  
 
Sestaví osnovu, určí hlavní a vedlejší postavu děje. 
 
  
Sestaví a zapíše jednoduché věty. 
 
Spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými 
spojkami a jinými spojovacími výrazy. 
 
Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo 
nedbalou výslovnost. 
 

Opakování 2. ročníku, slovo, slabika, hláska, 
písmeno 
 
Slovní zásoba z oblasti – domov, rodina, 
škola, volný čas, povolání, lidské tělo, jídlo, 
oblékání, nákupy, bydliště, dopr.prostředky, 
kalendářní rok /svátky, roční období, měsíce, 
dny v týdnu, hodiny/, zvířata 
 
Tvrdé, měkké slabiky 
Opakování ABC, psaní ů,ú 
Spodoba znělosti 
 
Stavba slova, slova příbuzná 
Druhy vět 
Vypravování, osnova 
Skupiny s ě 
 
Vyjmenovaná slova po b, mluvené projevy 
Významové vztahy ve slovní zásobě 
Vyjmenovaná (VS) po L 
Popis předmětu, odstavce 
 
Opakování 
VS po P 
Dopis 
VS po S 
Podstatná jména – rod, číslo 
 

 
 
Výtvarná výchova a pracovní činnosti 
 
- ilustrace k příběhům, pohádkám 
- vytváření pohádkových postav 
-     obrázková osnova 
 
Hudební výchova 
 
- rytmus 
 
Tělesná výchova 
 
- pohybový doprovod 
- dramatizace 
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Porovnává a třídí slova podle zobecněného významu-
děj, věc, okolnost, vlastnost. 
 
Rozlišuje slovní druhy v základním tvaru. 
 
Užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary 
podstatných jmen, přídavných jmen a sloves. 
 
Odůvodňuje a píše správně: měkké 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. 
 
Rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje 
pohádku od ostatních vyprávění. 
 
Pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele 
a podle svých schopností. 
 
 
 
 
 

VS po V, popis činnosti 
Pod. jm.- pád, životnost 
VS po Z 
E- mail 
 
 
Slovesa – číslo, osoba 
Přihláška, vlastní jména 
 
Slovesa – čas, infinitiv 
Skladební dvojice 
Přídavná jména 
Číslovky, předložky 
 
Zájmena 
Spojky 
Příslovce 
Popis prac. postupu, vypravování  
 
 
Částice, citoslovce 
Mluvené projevy 
Opakování 
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Předmět: Český jazyk Ročník: 4. 

Očekávané výstupy po 4. ročníku Učivo 
Průřezová témata a mezipředmětové 

vztahy 
 
Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i 
nahlas. 
 
Rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu 
vhodné pro daný věk, podstatné informace 
zaznamenává. 
 
Reprodukuje jeho obsah přiměřeně složitého sdělení a 
zapamatuje si z něj podstatná fakta. 
 
Vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá 
vzkaz na záznamníku. 
 
Rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě. 
 
Volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle 
svého komunikačního záměru. 
 
Rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně 
ji užívá podle komunikační situace. 
 
Píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché 
komunikační žánry. 
 
Sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří 
krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením 
časové posloupnosti. 

Opakování ze 3. ročníku 
VS, jmenné kategorie, vlastní jména 
Spodoba a ztráta znělosti 
Konflikt a jeho řešení 
 
Opakování ze 3. ročníku 
Skupiny s „ě“, „bje“ a „vje“ 
Vypravování 
Slovní druhy 
Skladební dvojice 
Slovesné kategorie 
Přihláška 
Čtení s porozuměním 
 
Spisovnost 
Národní jazyk 
Opakování ze 3. ročníku 
Stavba slova 
Pravopis předložek a předpon 
Podstatná jména a jejich vzory (PJ) 
PJ rodu středního 
Manipulace 
Omluva 
Prosba 
 
PJ rodu ženského 
Vzkaz na záznamníku 
Opakování 

 
Kompetence: k učení 
                      k řešení problémů 
                      komunikativní 
                      sociální a personální 
                      občanské 
                      pracovní 
 
Výtvarná výchova a pracovní činnosti 
 
- ilustrace životních prožitků a čteného 

textu 
 
Hudební výchova 
 
- rytmus 
 
Tělesná výchova 
 
- pohybový doprovod 
- dramatizace 
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Užívá a aplikuje vyjmenovaná slova a slova k nim 
příbuzná. 
 
Určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je 
v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném 
projevu. 
 
Orientuje se v textu a odpovídá na návodné otázky 
k obsahu. 
 
Zapíše stručný obsah přečteného textu. 
 
Vyjmenuje vzory podstatných jmen a zdůvodní pravopis 
dle těchto vzorů. 
 
Vysvětlí podstatu shody přísudku s podmětem a aplikuje 
ji v písemném vyjadřování. 
 
Vypráví krátké příběhy, pohádky, popíše věc.  
 
Vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, 
který se vztahuje k osvojovaným tématům. 
 
Porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo 
podobného významu a slova vícevýznamová. 
 
Rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou 
a koncovku. 
 
 
 

 
Věta zvolací a uvozovací 
Přímá a nepřímá řeč 
PJ rodu mužského 
Popis 
 
Slovesa a jejich další využití 
Slovesný způsob 
Pravopis slovesných zakončení v přítomném 
čase 
Vypravování 
Podmět a přísudek holý a rozvitý 
Základ věty 
Souvětí 
 
Shoda přísudku s podmětem 
Opakování 
 
Zvuková stránka jazyka: přízvuk, tempo, 
intonace 
Co se můžeme dočíst 
Orientace v textu 
Práce se slovníkem 
 
 
Aktivní naslouchání 
Pravopis přípon 
Popis pracovního postupu 
Rozlišování fakt a názorů 
Orientace v textu 
 
Druhy číslovek 



Školní vzdělávací program 
Základní škola Na Habru, Jablonského 865, Hořice 

 

   30 

 
Rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary. 
 
Vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné ZSD 
označuje základ věty. 
 
Odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu 
jednoduchou v souvětí. 
 
Užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby 
projevu je obměňuje. 
 
Píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách. 
 
Volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří 
vlastní literární text na dané téma. 
 
 

Porozumění čtenému textu 
Mluvené projevy 
Opakování 
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Předmět: Český jazyk Ročník: 5. 

Očekávané výstupy po 5. ročníku Učivo 
Průřezová témata a mezipředmětové 

vztahy 
 
 
 
Používá spisovnou češtinu. 
 
Užívá a aplikuje vyjmenovaná slova a slova k nim 
příbuzná. 
 
Vysvětlí podstatu shody přísudku s podmětem a aplikuje 
ji v písemném vyjadřování. 
 
Rozpozná druhy podmětu a přísudku. 
 
Zdůvodní druhy přídavných jmen a objasní jejich 
pravopis. 
 
Rozpozná slovní druhy. 
 
Orientuje se v textu a odpovídá na návodné otázky 
k obsahu. 
 
Zapíše stručný obsah přečteného textu. 
 
Vyjmenuje vzory podstatných jmen a zdůvodní pravopis 
dle těchto vzorů. 
 
Vypráví krátké příběhy, pohádky, popíše věc.  
 

– stavba slova 
– kořen, předpona, příponová část 
– slova příbuzná 
– předpony roz-, bez-, od-, nad-, pod-, před-, 

ob-, ve- 
– slova jednoznačná, mnohoznačná, 

s citovým zabarvením, protikladná, 
souznačná, nadřazená, podřazená 

– slovní druhy – opakování 
 

– slovesa 
– osoba, číslo, čas - opakování 
– slovesný způsob 
– skladba 
– základní větné členy 
– podmět holý, rozvitý, nevyjádřený, 

několikanásobný 
– popis pracovního postupu 

 
– skladba 
– přísudek holý, rozvitý, několikanásobný 
– shoda přísudku s podmětem 
– slovní druhy 
– dopis 
– email 
– podstatná jména 
– rod, číslo, pád, vzor – opakování 
– skloňování podle vzorů – opakování 

 
 
Výtvarná výchova a pracovní činnosti 
 
- ilustrace životních prožitků a čteného 

textu 
 
Hudební výchova 
 
- rytmus 
 
Tělesná výchova 
 
- pohybový doprovod 
- dramatizace 
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Poslech s porozuměním 
Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které 
jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností 
 
Rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou 
pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných 
témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu. 
 
Rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je 
pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální 
oporu. 
 
Vyplní osobní údaje do formuláře. 
 
Pro všechny ročníky prvního stupně jdou tolerovány 
elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení  a 
porozumění. 
 
Zvládá základní příklady syntaktického pravopisu. 
 
Vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je. 
 
Rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů. 
 
Při jednoduchém rozboru literárních textů používá 
elementární literární pojmy. 
 
 
 
 
 

– vzory předseda, soudce 
– vypravování 
– podstatná jména 
– přídavná jména 
– druhy přídavných jmen 
– skloňování přídavných jmen tvrdých 
– vypravování 

 
– přídavná jména 
– skloňování přídavných jmen měkkých a 

přivlastňovacích 
– zájmena 
– druhy zájmen 
 
– zájmena osobní, přivlastňovací 
– číslovky – význam, druhy, skloňování 
– skladba 
 
– skladba 
– slovní druhy neohebné – příslovce a 

předložky 
– báseň 
 
– slovní druhy 
– slovní druhy neohebné - spojky, částice, 

citoslovce 
– přímá řeč 
 
– závěrečné opakování 
– závěrečná kontrolní práce 
– čtenářský deník nebo jiná forma podpory 

rozvoje čtenářství 
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Předmět: Český jazyk - mluvnice Ročník: 6. 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
- rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu 

- pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem 
spisovné češtiny 

- spisovně vyslovuje česká slova  
- v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, 

slovotvorný, morfologický  
- správně třídí slovní druhy 
- tvoří spisovné tvary slov a používá je ve vhodné 

komunikační situaci 
- určí mluvnické kategorie u jmen 
- třídí zájmena a číslovky podle jejich druhu 
- určí slovesné kategorie, utvoří zadaný tvar slovesa 
- vyhledá ve větě podmět a přísudek, popř. rozvíjející 

větné členy 
- rozliší větu jednoduchou a souvětí 

 

Úvod o českém jazyku 
- rozvrstvení národního jazyka  
- jazyk spisovný a nespisovný 
- seznámení s jazykovými příručkami 
 
Stavba slova a pravopis 
- slovotvorný základ, přípona, předpona 
- slova příbuzná 
- stavba slova 
- střídání hlásek při odvozování 
- skupiny hlásek při odvozování 
- zdvojené souhlásky 
- skupiny bě-bje, vě-vje, pě, mě-mně 
- předpony s-, z-, vz- 
- předložky s, z 
 
Tvarosloví 
- slovní druhy 
Podstatná jména 
- pod. jm. konkrétní, abstraktní 
- pod. jm. pomnožná, hromadná, látková 
- pod. jm. obecná, vlastní; psaní velkých 

písmen v názvech 
- pravopis a skloňování pod. jm. 

září 
- využití spisovného a nespisovného 

jazyka v literatuře, převádění textu 
z nespisovné podoby do spisovné 

- praktické využití příruček v životě 
 
 

říjen 
 
 

listopad 
 
- průběžně práce s Pravidly českého 

pravopisu 
 
 
 
prosinec 
 
 
 
 
 
 
 
leden 
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Předmět: Český jazyk - mluvnice Ročník: 6 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

 
 
 

Přídavná jména 
- druhy příd. jm. 
- jmenné tvary 
- pravopis a skloňování příd. jm. 
- stupňování příd. jm. 
Zájmena 
- druhy zájmen 
- skloňování zájmen já, ten, náš, on, ona, 

ono, můj, tvůj, svůj 
Číslovky 
- druhy číslovek 
- pravopis číslovek řadových 
- skloňování číslovek 
Slovesa 
- osoba, číslo, způsob, čas 
Skladba 
- základní větné členy 
- shoda přísudku s podmětem 
- rozvíjející větné členy  
Zvuková stránka jazyka 
 

Únor 
- stylistické využívání přídavných 

jmen (popis) 
 

 
březen 
 
 
 
duben 
 
 
 
 
 
květen 
 
 
 
červen 
- praktické využívání při četbě 

literárních textů (pauza, důraz, 
tempo) 
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Předmět: Český jazyk - sloh Ročník: 6. 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
- umí souvisle vypravovat příběh 
- umí popsat osoby, věci, pracovní postup 
- rozliší zprávu a oznámení 
- pracuje s odbornými texty 

- odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od 
názorů a hodnocení  

- rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a 
komunikační záměr partnera v hovoru  

- rozpoznává manipulativní komunikaci v 
masmédiích 

- dorozumívá se výstižně, jazykovými prostředky 
vhodnými pro danou komunikační situaci 

- odlišuje spisovný a nespisovný projev  
- v mluveném projevu připraveném i 

improvizovaném užívá verbálních, 
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči  

- zapojuje se do diskuse a využívá zásad 
komunikace a pravidel dialogu  

- 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  

- uspořádá informace v textu s ohledem na jeho 
účel  

Vypravování 
- stavba textu 
- časová posloupnost 
- děj, dějové napětí 
- bodová osnova 
- osnova pomocí vět 
- vypravování pohádky 
 
Popis  
- popis předmětu 
- popis pokoje nebo bytu, popis budovy 
- popis osoby 
- popis děje 
- popis pracovního postupu 
 
 
Zpráva a oznámení 
 
Dopis 

září 
 

říjen 
listopad 
 
prosinec 
 
 
leden 
únor 
březen 
duben 
květen 
 
 
 
 
červen 
 
 
 

- průběžné zařazování mluvních 
cvičení (krátké vyprávění na 
volné téma) 
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Předmět: Český jazyk – literární výchova Ročník: 6. 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
- reprodukuje přečtený text 
- pokusí se zformulovat ústně i písemně dojmy ze 

své četby, návštěvy divadelního nebo filmového 
představení 

- tvoří vlastní krátký literární text podle svých 
schopností  

- chápe literaturu jako zdroj informací 
- čtením si obohacuje slovní zásobu, rozšiřuje si 

vědomosti a rozvíjí myšlení 
- výrazně se orientuje v příbězích, rozlišuje dobro 

a zlo, vyjmenuje charakteristické znaky pohádky 
a pověsti 

- čte s porozuměním 
- vnímá mnohostrannost jazyka 

 

Poezie 
- J. Noha, V. Nezval, J. Suchý, E. Frynta, J. 
Brukner, J. Žáček 
 
Pohádky 
- K. J. Erben, B. Němcová, J. a W. Grimmové, 
romské pohádky, J. Š. Kubín, H. Ch. Andersen 
  
Bajky 
- Ezop, Krylov, La Fontaine, Kolář, Hiršal 
 
Báje, mýty, pověsti 
- R. Mertlík, E. Petiška, A. Jirásek, V. Cibula 
 
Balady a romance 
- K. J. Erben, J. Neruda, J. Vrchlický 
 
Próza s dětským hrdinou 
- M. Twain, A. Kutinová, E. Kästner, R. 
Goscinni, I. Procházková, K. Poláček, Z. 
Svěrák 
 
Umělecko-naučná literatura 
- J. Skupa, J. Lada, A. Zhoř, Z. Svěrák, J. 
Kainar 
 
Dobrodružné příběhy 

září 
 
 
říjen 
 
 
 
 
listopad 
 
prosinec 
 
 
leden 
 
únor 
 
březen 
 
 
 
duben 
 
květen 
 
 
červen 
- využití filmových ukázek 
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- E. Štorch, K. May, R. Kipling, J. Swift, J. 
Verne, O. Batlička 
 
 
 
Učitel zařadí ukázky z čítanky či mimo ni dle 
vlastního výběru a dle zájmu žáků. Do výuky 
jsou dle možností zařazovány filmové ukázky 
a audioukázky, které jsou porovnávány 
s literární předlohou. 

- využití vlastní četby žáků (možnost 
vedení čtenářského deníku, referátu o 
přečtené knize, čtenářských koutků…) 
návštěvy divadelních představení 
klasických i novodobých děl 
- besedy v knihovně 
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Předmět: Český jazyk - mluvnice Ročník: 7. 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
- rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou 

češtinu 
- spisovně vyslovuje česká slova 

- samostatně pracuje s Pravidly českého 
pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny 

- správně třídí slovní druhy 
- rozlišuje významové vztahy gramatických 

jednotek ve větě jednoduché 
- určí mluvnické kategorie u jmen a sloves 
- tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá 

ve vhodné komunikační situaci 
- v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, 

slovotvorný, morfologický a syntaktický ve větě 
jednoduché 

- ovládá psaní velkých písmen ve vlastních 
jménech 

- vyhledá ve větě podmět a přísudek 
- ovládá shodu přísudku s podmětem 
- vyhledá ve větě rozvíjející větné členy 
- rozliší větu jednoduchou a souvětí 
- určí počet vět v souvětí a rozliší větu hlavní a 

větu vedlejší 
 

Tvarosloví 
Opakování - slova ohebná 
- podstatná jména – mluvnické kategorie, 

pravopis, druhy, odchylné tvary některých 
podstatných jmen označujících části těla 

- přídavná jména - mluvnické kategorie, 
pravopis, stupňování 

- zájmena – druhy, pravopis, skloňování 
- číslovky – druhy, pravopis, skloňování  
Slovesa 
- mluvnické kategorie 
- slovesný rod činný a trpný 
Slova neohebná 
- příslovce – přísl. spřežky, stupňování 
- ostatní neohebné slovní druhy 
Psaní velkých písmen ve vlastních jménech  
 
Skladba 
- druhy vět podle postoje mluvčího 
- základní větné členy 
- rozvíjející větné členy 
- určování větných členů 
- věta jednoduchá a souvětí 
- věta hlavní a vedlejší 
Nauka o významu slov 
- slovo, sousloví, rčení 
- slova jednoznačná a mnohoznačná 
- synonyma, antonyma, homonyma 
- odborné názvy 

 
září 
 
 
 
říjen 
 
 
 
listopad 
 
prosinec 
 
 
 
leden 

 
únor 

 
březen 
 
duben 
- práce s tabulkou větných členů 
květen 
červen 
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Předmět: Český jazyk - sloh Ročník: 7. 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
- Dokáže využít prostředky k oživení děje a 

stupňování napětí. Správně píše interpunkci 
v přímé řeči, používá přirovnání. Vyhledá a 
uplatní ve vypravování dějová slovesa. Text 
rozčlení na odstavce, pracuje s osnovou. Rozliší 
slova neutrální, kladně nebo záporně citově 
zabarvená. Nespisovné výrazy nahradí 
spisovnými. Pracuje s textem, odstraňuje 
slohové nedostatky. Napíše vypravování. 

- Vysvětlí pojem líčení. Obohacuje si slovní 
zásobu. Vyhledá výrazy líčící krásu místa a 
vztah k němu. Využívá synonyma. Líčí dojmy 
z některého uplynulého dne nebo ze zimní či 
jarní přírody. 

- Rozliší, co patří do charakteristiky vnější a 
vnitřní. 

- Dokáže stručně charakterizovat osobu. 
- Shromáždí patřičné údaje a napíše vlastní 

životopis. 
- Dokáže formulovat žádost ústně i písemně. 
- Vyhledá údaje, které pozvánka obsahuje. Dokáže 

napsat jednoduchou pozvánku. 
- Vyhledá hlavní myšlenky z textu. 
 

 
 
 

Vypravování 

 

 

 

Popis 
- předmětu 
- uměleckého díla 
- líčení 
- popis pracovního postupu 
- osoby 
Charakteristika 
 
Žádost 
Životopis 
Pozvánka 
 
Výtah a výpisky 

 
září 
říjen 
 
 
listopad 
 
prosinec 
 
leden 
únor 
 
březen 
 
duben 
 
květen 
 
 
 
 
červen 
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Předmět:  Český jazyk - literatura Ročník: 7. 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
- reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje 

strukturu a jazyk literárního díla a interpretuje 
hlavní myšlenku díla 

- formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, 
návštěvy divadelního nebo filmového 
představení 

- tvoří vlastní literární text podle svých schopností 
a na základě dosud osvojených znalostí základů 
literární teorie 

- rozlišuje základní literární druhy a žánry, uvede 
jejich výrazné představitele 

- Vysvětlí pojem bajka, uvede autory bajek. 
Z textu vyhledá charakteristické rysy. 

- Charakterizuje hl. hrdinu na základě 
vyhledaných údajů.  

- Porovná poezii s prózou. Uvede odlišné, ale i 
společné znaky.  

- Vypráví zajímavý příběh z vlastní četby. Dokáže 
sestavit osnovu, vyhledat dobrodružné prvky a 
nalézt prostředky, kterými autor dosáhl napětí. 

 

Básník je pán 
- hry s verši a rýmy, netradiční poezie 
 
Když chcete psát povídky 
- povídka jako literární útvar, známí povídkáři 
- O. Pavel, B. Němcová, K. Čapek 
 
Vybráno ze starých pergamenů, letopisů a 
kronik 
- kronika jako literární útvar, známí kronikáři 
- Kosmas 
 
Příběhy, které nestárnou… 
- Bible, biblické příběhy, Starý zákon 
 
Ještě o baladách a romancích 
- balady a romance, jejich typické znaky 
- J. Wolker, K. J. Erben, P. Bezruč 
 
Celý svět je jeviště 
- drama, základní podoby dramatu 
- Divadlo Járy Cimrmana 
- Z. Svěrák: Kolja 
 
Někteří mají rádi poezii 
- J. Neruda, V. Hálek, V. Nezval, H. Heine, F. 
Halas, J. Suchý 
 
Paměti a vzpomínky 

září 
 
říjen 
 
 
 
 
listopad 
 
 
prosinec 
 
 
 
leden 
 
únor 
 
 
 
 
 
 
 
březen 
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- Vita Caroli, J. Seifert 
 
Zas mě to táhne o kus dál 
- cestopisy 
- Anglické listy 
 
Pojďte, budeme se smát 
- aforismy, anekdoty, epigramy 
 
Nad stránkami románů 
- román jako literární útvar 
- Ch. Dickens, K. Čapek, A. Dumas, A. 
Jirásek 
 
Dokud se zpívá 
- písňové texty 
- J. Nohavica, J. Suchý, B. Okudžava 
 
 
Učitel zařadí ukázky z čítanky či mimo ni dle 
vlastního výběru a dle zájmu žáků. Do výuky 
jsou dle možností zařazovány filmové ukázky 
a audioukázky, které jsou porovnávány 
s literární předlohou. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
duben 
 
 
květen 
 
 
červen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- využití filmových ukázek 
- využití vlastní četby žáků (možnost 
vedení čtenářského deníku, referátu o 
přečtené knize, …) 
návštěvy divadelních představení 
klasických i novodobých děl 
- besedy v knihovně 
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Předmět: Český jazyk - mluvnice Ročník: 8. 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
- rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a 

zdůvodní jejich užití 
- spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova 
- samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se 

Slovníkem spisovné češtiny, se slovníkem cizích 
slov a s dalšími příručkami 

- rozlišuje nejdůležitější způsoby obohacování slovní 
zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává 
přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech 

- využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě 
vhodných jazykových projevů podle komunikační 
situace 

- v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, 
slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě 
jednoduché a souvětí 

- správně třídí slovní druhy 

- tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve 
vhodné komunikační situaci 

- rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek 
ve větě jednoduché a v souvětí podřadném 

- určí mluvnické kategorie u jmen a sloves 
- rozliší větu dvojčlennou a větu jednočlennou a větný 

ekvivalent 
- vyhledá ve větě podmět a přísudek a rozvíjející 

větné členy 
- rozliší větu jednoduchou a souvětí 

Obecné výklady o českém jazyku 
- útvary českého jazyka a jazyková kultura 
- slovanské jazyky  
Nauka o slovní zásobě 
- slovní zásoba a tvoření slov 
- slova přejatá, jejich výslovnost a pravopis  
Tvarosloví 
- skloňování obecných jmen přejatých  
- skloňování cizích vlastních jmen 
- ohebné a neohebné slovní druhy - 

opakování 
- slovesný vid, slovesa dokonavá a 

nedokonavá  
- vidové dvojice 
- pravopis koncovek jmen a sloves 
Skladba 
- věta dvojčlenná a jednočlenná, větný 

ekvivalent 
- základní větné členy 
- rozvíjející větné členy – předmět, 

příslovečná určení, přívlastek (postupně 
rozvíjející a několikanásobný, těsný a 
volný, přístavek), doplněk 

- několikanásobné větné členy 
- věta jednoduchá a souvětí  
- souvětí podřadné 
- druhy vedlejších vět  
- interpunkce v souvětí 

 

září 
- převádění textu z nespisovné podoby 

do spisovné podoby 
- ukázky slovanských jazyků 
- rozlišování spisovného jazyka, nářečí 

a obecné češtiny; využití v literatuře 
říjen 
- práce se SSČ, slovníky cizích slov 
 
 
listopad 
 
 
prosinec 
 
leden 
 
 
únor 
 
- doplněk – pouze informativně 
březen 
 
duben 
 
květen 
 
 
červen 
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- určí počet vět v souvětí a rozliší větu hlavní a větu 
vedlejší 

- určí druhy vedlejších vět 

  
- průběžně všestranně jazykové 

rozbory 
- VV doplňková, VV přísudková – 

pouze informativně 
- vyrobit přehled druhů vedlejších vět 
- průběžně práce s jazykovými 

příručkami  
 

Vysvětlivky: 
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Předmět: Český jazyk - sloh Ročník: 8. 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
- Vybere z krásné literatury ukázku charakteristiky 

postavy. Vypracuje charakteristiku literární 
postavy. 

- Vyhledá básnické obrazy, najde příklady subj. 
zabarveného popisu. 

- Použije personifikaci, přirovnání a metafory. 
- Vysvětlí, co je výklad, a uvede, kde se používá.  
- Vyhledá slova, kterým v textu nerozumí. 
- Vypracuje výtah.  
- Ústně diskutuje na vybrané téma. Napíše úvahu 

na libovolné téma. 

- odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od 
názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek 
nebo porovnáváním s dostupnými informačními 
zdroji  

- rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a 
komunikační záměr partnera v hovoru  

- rozpoznává manipulativní komunikaci v 
masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj 

- dorozumívá se kultivovaně, výstižně, 
jazykovými prostředky vhodnými pro danou 
komunikační situaci 

- odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně 
užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke 
svému komunikačnímu záměru  

- v mluveném projevu připraveném i 

 
Charakteristika literárních postav 
 
 
Subjektivně zabarvený popis (líčení) 
 
 
Výklad 
 
 
 
 
Výtah 
 
 
 
Úvaha 
 

 
září 
 
 
prosinec 
 
 
únor 
 
 
 
 
březen 
 
 
 
duben 
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improvizovaném vhodně užívá verbálních, 
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči  

- zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad 
komunikace a pravidel dialogu  

- 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  

- uspořádá informace v textu s ohledem na jeho 
účel, vytvoří koherentní text s dodržováním 
pravidel mezivětného navazování  

- 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 
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Předmět: Český jazyk – literatura  Ročník: 8. 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
- reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje 

strukturu a jazyk literárního díla a interpretuje 
hlavní myšlenku díla 

- rozpoznává základní rysy výrazného 
individuálního stylu autora 

- formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, 
návštěvy divadelního nebo filmového 
představení a názory na umělecké dílo 

- tvoří vlastní literární text podle svých schopností 
a na základě dosud osvojených znalostí základů 
literární teorie 

- rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní 
- rozlišuje základní literární druhy a žánry, uvede 

jejich výrazné představitele 

- uvádí základní literární směry a jejich významné 
představitele v české a světové literatuře 

- porovnává různá ztvárnění téhož námětu v 
literárním, dramatickém i filmovém zpracování 

- Čte plynule a s porozuměním.  
- Rozliší lyriku a epiku. Objasní pojmy – sloka, 

verš a rým. 
- Orientuje se ve vývoji literatury od počátků do 

poloviny 19. století. 
- Zná nejznámější představitele české a světové 

literatury a jejich základní díla. 
 

 

Počátky literatury, 1. literární památky 
 
Antická literatura 
- Homér, Ezop 
- řecké drama 
 
 
Počátky českého písemnictví, středověká 
literatura 
- kroniky, Komenský 
 
Renesanční literatura 
- W. Shakespeare 
- M. de Cervantes 
 
Literatura doby osvícenství 
- Moliére: Lakomec 
 
Literatura doby NO 
- Karel Hynek Mácha: Máj 
- Karel Jaromír Erben: Svatební košile 
- B. Němcová: Babička 
- Karel Havlíček Borovský: Křest svatého 
Vladimíra, epigramy 

  
Literatura doby realismu 
- V. Hugo: Bídníci 
- Charles Dickens: Oliver Twist 
- A. S. Puškin: Můj portrét 

září 
 
 
říjen 
 
 
 
listopad 
 
 
 
prosinec 
 
 
leden 
 
 
 
únor 
 
 
březen 
 
 
 
duben 
 
 
květen 
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Předmět: Český jazyk – literatura  Ročník: 8. 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

 
 

- Winston Groom: Forrest Gump  
 
 
Učitel zařadí ukázky z čítanky či mimo ní dle 
vlastního výběru a dle zájmu žáků. 
 

  

červen 
 
 
-  využití filmových ukázek 
- využití vlastní četby žáků (možnost 
vedení čtenářského deníku, referátu o 
přečtené knize, …) 
návštěvy divadelních představení 
klasických i novodobých děl 
- besedy v knihovně 
 

Vysvětlivky: 
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Předmět: Český jazyk - mluvnice Ročník: 9. 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 

- spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova 
- rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a 

zdůvodní jejich užití 
- samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se 

Slovníkem spisovné češtiny, se slovníkem cizích 
slov a s dalšími příručkami 

- využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě 
vhodných jazykových projevů podle komunikační 
situace 

- rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější 
způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření 
českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, 
zvláště ve frazémech 

- v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, 
slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě 
jednoduché i souvětí 

- správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov 
a vědomě jich používá ve vhodné komunikační 
situaci 

- rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek 
ve větě a v souvětí 

- určí mluvnické kategorie u jmen a sloves 
- vyhledá ve větě podmět a přísudek a rozvíjející 

větné členy 
- rozliší větu jednoduchou a souvětí 
- určí počet vět v souvětí a rozliší větu hlavní a větu 

Obecné výklady o českém jazyce 
- slovanské jazyky 
- vývoj českého jazyka 
- útvary českého jazyka 
 
 
 
Skladba 
- věta jednoduchá a souvětí 
- základní větné členy 
- rozvíjející větné členy 
- souvětí podřadné, druhy vedlejších vět 
- souvětí souřadné 
- složitá souvětí 
- interpunkce 
 
 
 
Zvuková stránka jazyka 
- spisovná výslovnost 
Význam slov a tvoření slov 
- slovní zásoba 
- slova jednoznačná a mnohoznačná 
- synonyma, antonyma, homonyma 
- odborné názvy 

 
Tvarosloví 
- slovní druhy 

září 
- převádění textu z nespisovné podoby 

do spisovné podoby 
- ukázky slovanských jazyků 
- rozlišování spisovného jazyka, nářečí 

a obecné češtiny; využití v literatuře 
 
říjen 
 
 
listopad 
prosinec 
leden 
únor 
- práce s přehledy větných členů, 

druhů vedlejších vět, poměry mezi 
větami hlavními 

 
březen 
 
 
 
- práce se slovníky   
 
duben 
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vedlejší 
- rozliší souvětí podřadné a souřadné 
- určí druhy vedlejších vět 
- určí poměry mezi větami hlavními 
 
 
 
 
 

- jména, jejich druhy a tvary 
- skloňování obecných jmen přejatých 
- skloňování cizích vlastních jmen 
- psaní velkých písmen ve vlastních 

jménech a názvech 
 

Opakování,  pravopis 
 

 
květen 

 
 
 
 

červen 
 

- průběžně všestranné jazykové 
rozbory 

- VV doplňková, VV přísudková – 
pouze informativně 

- vyrobit přehled druhů vedlejších vět 
a přehled poměrů mezi větami 
hlavními 

- průběžně práce s jazykovými 
příručkami  

- průběžně testy z ČJ z přijímacích 
zkoušek 

- průběžně opakování pravopisných 
jevů 
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Předmět: Český jazyk - sloh Ročník: 9. 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
- Zopakuje si slohové útvary a postupy, o kterých 

se dosud učil. 
- Text upraví, aby byl napínavější. Odstraní 

formulační neobratnosti. 
- Napíše profesní životopis. 
- Vyhledá hlavní myšlenky textu, hodnotící 

prostředky, subj. postoje autora.  
- Vymezí charakteristické znaky proslovu a uvede, 

při jakých příležitostech se pronáší. Připraví si 
krátký proslov, dbá na zřetelnou výslovnost, 
přízvuky, tempo a melodii, též na vystupování. 

- Ústně diskutuje na vybrané téma.  
- Napíše úvahu na libovolné téma. 
- Charakterizuje zprávu, oznámení, inzerát a 

interview. 

- odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od 
názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek 
nebo porovnáváním s dostupnými informačními 
zdroji  

- rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a 
komunikační záměr partnera v hovoru  

- rozpoznává manipulativní komunikaci v 
masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj 

- dorozumívá se kultivovaně, výstižně, 
jazykovými prostředky vhodnými pro danou 
komunikační situaci 

- odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně 

 
Vypravování  
(vypravování v umělecké oblasti) 
stavba příběhu 
 
 
Popis 
 popis předmětu 
popis osoby 
 
Charakteristika 
Kritická práce s textem 
Diskuse 
 
Dopis 
úřední dopis 
podací lístek, složenka 
Motivační dopis 
Žádost 
Strukturovaný životopis 
Proslov 
Úvaha 
Publicistické útvary  

 
září 
říjen 
listopad 
prosinec 
 
leden 
 
 
únor 
 
 
březen 
 
 
duben 
 
 
 
květen 
 
 
 
 
červen 
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užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke 
svému komunikačnímu záměru  

- v mluveném projevu připraveném i 
improvizovaném vhodně užívá verbálních, 
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči  

- zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad 
komunikace a pravidel dialogu  

- 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  

- uspořádá informace v textu s ohledem na jeho 
účel, vytvoří koherentní text s dodržováním 
pravidel mezivětného navazování  

- 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 
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Předmět: Český jazyk – literatura  Ročník: 9. 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
- uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše 

popisuje strukturu a jazyk literárního díla a 
vlastními slovy interpretuje smysl díla 

- rozpoznává základní rysy výrazného 
individuálního stylu autora 

- formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, 
návštěvy divadelního nebo filmového 
představení a názory na umělecké dílo 

- tvoří vlastní literární text podle svých schopností 
a na základě osvojených znalostí základů 
literární teorie 

- rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj 
názor doloží argumenty 

- rozlišuje základní literární druhy a žánry, 
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné 
představitele 

- uvádí základní literární směry a jejich významné 
představitele v české a světové literatuře 

- porovnává různá ztvárnění téhož námětu v 
literárním, dramatickém i filmovém zpracování 

- vyhledává informace v různých typech katalogů, 
v knihovně i v dalších informačních zdrojích 

- orientuje se v české i světové literatuře konce 19. 
století a 20. století 

- Zná nejznámější představitele české a světové 
literatury a jejich základní díla. 

 

Literatura 2. pol. 19. století 
Májovci, ruchovci, lumírovci 
Česká próza (městská, venkovská, historická) 
- J. Neruda: Povídky malostranské  
Drama (Stroupežnický, Mrštíkové) 
 
Umělecké směry poč. 1. pol. 20. stol. 
Poezie (Gellner, Šrámek, Bezruč) 
 
1. světová válka v literatuře 
- Remarque, Rolland, Hemingway, Hašek 
 
Meziválečná poezie 
- Nezval, Seifert, Wolker 
 
Meziválečná próza 
- Havlíček, Vančura, Bass, Poláček 
 
Meziválečné divadlo 
- Voskovec, Werich: Hry Osvobozeného 
divadla 
 
2. světová válka v literatuře 
- Pavel, Fuks, Lustig, Drda, Otčenášek 
- Karel Čapek: Válka s mloky, Bílá nemoc 
 
Světová poválečná literatura 
- Styron, Orwell, Beckett 
- D. Keyes: Růže pro Algernon 

září 
 
 
 
říjen 
 
listopad 
 
 
prosinec 
 
 
leden 
 
 
únor 
březen 
 
 
 
 
duben 
 
 
květen 
 
 
 
červen 
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Česká poválečná literatura 
- Kundera, Hrabal, Škvorecký 
- Kainar, Hrabě 
 
Učitel zařadí ukázky z čítanky či mimo ni dle 
vlastního výběru a dle zájmu žáků. Do výuky 
jsou dle možností zařazovány filmové ukázky 
a audioukázky, které jsou porovnávány 
s literární předlohou. 

 
 
- využití filmových ukázek 
- využití vlastní četby žáků (možnost 
vedení čtenářského deníku, referátu o 
přečtené knize, …) 
- návštěvy divadelních představení 
klasických i novodobých děl 
- besedy v knihovně 
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CIZÍ JAZYK 
               ANGLICKÝ JAZYK 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
Anglický jazyk je předmět, který škola nabízí v rámci oboru Cizí jazyk. Jeho postupné osvojování pomáhá žáku snižovat jazykové bariéry 

a přispívá ke zvýšení mobility žáka v jeho osobním životě, v dalším studiu a především v budoucím uplatnění. Umožňuje žákovi poznávat 
odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí a jejich odlišné kulturní tradice. Prohlubuje žákovo vědomí závažnosti mezinárodního porozumění a 
tolerance a vytváří podmínky pro spolupráci škol na mezinárodní úrovni. 

Výuka jazyka směřuje především k praktickým dovednostem a k osvojení si skutečných základů. Koncentruje se na praktické používání 
jazyka jako komunikačního prostředku spíše než na ovládání tohoto jazyka. 
 
A) Obsahové vymezení předmětu 

Na I. stupni ZŠ představuje výuka anglického jazyka úvod do cizojazyčného vzdělávání. Jde především o probuzení zájmu žáka o 
studium jazyka a vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu. Pozornost se soustřeďuje na osvojení zvukové podoby a zvládnutí základních 
vztahů mezi zvukovou a grafickou podobou jazyka. Žáci se učí jednoduše a přirozeně reagovat v nejběžnějších situacích denního života 
přiměřených k věku. Dovednosti porozumět vyslechnutému sdělení  a ústně se vyjadřovat jsou nadřazeny dovednostem číst a psát. Výklad 
gramatických prvků je omezen na nezbytné minimum, slovní zásoba je volena úměrně k věku a zájmům dětí. Metody a formy práce jsou 
založeny na pozorování, poslechu, imitaci, tvořivých činnostech a hře. Výuka je výrazně propojena s mateřským jazykem, s hudební, pohybovou, 
výtvarnou a dramatickou výchovou (např. hraní rolí, dramatizace, improvizace atd.) Využívá se nahrávek, říkanek, písniček a jiných textů 
v interpretaci rodilých mluvčích. Do výuky jsou začleňovány i vhodné Pc programy. Významnou úlohou učitele je podněcovat a oceňovat 
aktivitu, invenci a tvůrčí přístup k činnostem.  

Na II. stupni ZŠ (6. až 9. ročník) jde již více o osvojování cizího jazyka jako prostředku dorozumívání a prostředku k získávání dalších 
informací. Pozornost se věnuje rozvoji všech řečových dovedností, čtení a psaní nabývá postupně na významu. Stále více se pracuje 
s autentickými materiály. Prohlubuje se povědomí žáků o kultuře cizích zemí. V používaných formách je preferováno kooperativní vyučování. 

V rámci výuky Aj škola nabízí konverzaci v anglickém jazyce jako volitelný předmět v devátém ročníku. Předmět slouží především 
k posílení verbálních dovedností žáků. 

 
B) Časové a organizační vymezení předmětu 

Aj se vyučuje od 3. do 9. ročníku. Hodinová dotace je 3 hodiny týdně. V šestém, sedmém a osmém ročníku je dotace dle možností školy 
posílena na 4 hodiny týdně. Výuka probíhá ve skupinách žáků v rámci jedné třídy. Skupiny pracují ve svých kmenových učebnách, počítačové 
učebně a ve třídách vybavených audiovizuální technikou. 
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C) Výchovné a vzdělávací strategie k naplnění cílů školy a utváření kompetencí žáků 
 Při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace. 
 Učíme práci s chybou. 
 Učíme trpělivosti, povzbuzujeme. 

Kompetence 
Kompetence k učení 

 Vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich „budoucnost“ – připravujeme je na celoživotní učení. 
 Žáky vedeme k tomu, aby si byli schopni své vlastní učení naplánovat a zorganizovat. S pomocí učitele žáci hledají nejlepší způsob učení, 

který odpovídá jejich učebnímu stylu.  
 Důraz je kladen na práci s textem, na vyhledávání informací a na jejich zpracování. 
 Žáci jsou vedeni k sebehodnocení, učí se pracovat s chybou. 
 V rámci krátkodobých projektů využívají žáci poznatky z různých vzdělávacích oblastí, čímž si na určité jevy vytvářejí komplexnější 

pohled. 
 Žáci mají možnost účastnit se soutěží a olympiád. 

Kompetence k řešení problémů 
 Žáci pracují na projektech. Navrhují možná řešení a zpracování. Výsledky své práce prezentují i před ostatními spolužáky. 

Kompetence komunikativní 
 Snažíme se vést žáky k tomu, aby se výstižně a kultivovaně vyjadřovali. 
 S využitím modelových situací se žáci učí naslouchat promluvám jiných lidí a vhodně na ně reagovat. 
 Podporujeme komunikaci se studenty v zahraničí. 

Kompetence sociální a personální 
 Během vyučování vedeme žáky k tomu, aby byli schopni pracovat v týmu (skupinová práce, projekty, diskuse, debata). Učíme je tvořit a 

dodržovat pravidla. 
 Učíme žáky sebekontrole a vytrvalosti. 
 Žáky vedeme k respektování lidi z jiných prostředí, zejména handicapovaných spolužáků a jejich potřeb. 

Kompetence pracovní  
 Snažíme se vést žáky k plnění povinností, dodržování pravidel, včasné odevzdávání zadaných úkolů a organizování si vlastní práce. 
 Povzbuzujeme žáky k využívání jazyka v reálných situacích (korespondence). 

Kompetence občanské 
 Žáci se spolupodílejí na vytváření pravidel chování v daném předmětu a uvědomují si tak nutnost společenských norem a jejich 

dodržování. Vedeme žáky respektování a chápání druhých. 
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Předmět: Anglický jazyk Ročník: 3. 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
- pozdraví kamaráda 
- představí se 
- označí barvy 
- počítá od 1 do 20 
- žák rozumí jednoduchým pokynům a větám, 

adekvátně na ně otázkám učitele, které jsou  
sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje 
na ně verbálně i neverbálně 

- zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými 
se v průběhu výuky setkal 

- zeptá se na předměty kolem sebe 
- odpovídá, žádá a odpovídá na žádost 
- označí běžné školní potřeby 
- čte krátký komiksový příběh, rozumí jeho obsahu 
- ptá se na barvy a odpovídá 
- hláskuje anglická slova 
- zeptá se a odpoví na dotaz na věk 
- podá o sobě základní informace 
- pojmenuje a jednoduchým způsobem popíše běžná 

domácí zvířata (mazlíčky) 
- klade krátké zjišťovací otázky  
- vyjádří svou náladu a pocity, mluví o pocitech jiných 

lidí 
- používá zdvořilostní fráze a pozdravy 
- jednoduchým způsobem popíše vzhled člověka 
- vyhledá konkrétní informace v textu pomocí 

nápovědy 
- vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném 

rozsahu slovní zásoby 
- přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či 

slovního spojení 

Komunikační situace 
- pozdrav 
- poděkování 
- představování 
- omluva 
- pokyny učitele k výuce 
- zdvořilá žádost 
- osobní údaje 
- dotazy a krátké odpovědi 
- příkazy 
 

Témata slovní zásoby 
- čísla 1 - 20 
- barvy 
- školní potřeby 
- zařízení třídy 
- domácí zvířata (mazlíčci), zvířata v ZOO 
- nálady a pocity 
- části lidského těla, barvy vlasů 
- abeceda 

 
Gramatika 

- rozkazovací způsob 
- tázací zájmena 
- sloveso „být“ v kladné větě a v otázce (ve 

všech osobách?) 
- kladná a záporná odpověď  
- přídavná jména 
- sloveso „mít“ v otázce a v kladné 

odpovědi v 1., 2. a 3.os.č.j. 
- žáci si osvojí a umí používat základní 

slovní zásobu v komunikačních situacích 

Září až listopad:  
Úvodní audio-orální kurz – seznámení se 
s anglickým jazykem, výslovností některých 
slov, příprava na čtení a psaní; pomocí 
mluveného a slyšeného slova a obrázků, 
písní a říkadel si žáci osvojí mluvenou 
podobu pozdravů, čísel do 20, barev, 
školních potřeb, zvířat, částí těla, krátkého 
udání osobních údajů 
 
Mezipředmětové vztahy 
Výtvarná výchova a pracovní činnosti 

o výtvarné znázornění anglických slov 
o využití barev 
o vlastní výrobky dětí 

Hudební výchova 
 zpívání anglických písniček 
 rytmizace básní, písní 

Dramatická výchova 
 dramatizace písní, literárních textů, 

básniček 
Prvouka 

 využití znalostí žáků z prvouky pro 
výuku nových anglických slov 

 zvířata, svět kolem nás, části 
lidského těla, pocity 

Český jazyk 
 využití podobnosti některých 

českých a anglických slov 
 využití slovních druhů 

Matematika 
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- píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální 
předlohy 

- rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného 
textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou 
výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu 

- čte jednoduché texty 
- rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného 

textu, pokud má k dispozici vizuální oporu 

 

 
 
 

probíraných tematických okruhů a umí ji 
používat v komunikačních situacích, práce 
se slovníkem 

- základní gramatické struktury a typy vět 
(jsou tolerovány elementární chyby, které 
nenarušují smysl sdělení a porozumění) 
 

 
Reálie 

- svátky Halloween a Vánoce ve Velké 
Británii  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 sčítání a odčítání čísel do 20 
 
Průřezová témata 
 
Osobnostní a sociální výchova  

- téma je založeno na verbální a 
neverbální komunikaci jako 
nástroji dorozumívání 

Osobnostní rozvoj: 
- při cvičení smyslového vnímání, 

pozornosti, soustředění, 
zapamatování, řešení problémů; 
utváří se vztah k sobě i jiným 
získáváním informací i jiných, 
cvičení sebekontroly; 

Sociální rozvoj: 
- poznávání se ve skupině, dobré 

vztahy mezi spolužáky, 
dovednost dialogu, monologu, 
komunikace v různých situacích 
– omluva, prosba, pozdrav, 
seznamování se; rozvoj 
individuálních dovedností pro 
kooperaci 

- Komunikace: vedení rozhovoru, 
získávání informací 

- Sebepoznání a sebepojetí: 
průzkum ve třídě na různá témata 
vztahující se k probíraným 
okruhům (např. zvířata, nálada) 
ve formě dotazníků a rozhovorů 

Morální rozvoj: 
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- zvládání učebních problémů 
 
Výchova demokratického občana 

- při společných diskuzích, tvorbě, 
projektů, skupinové práci se žáci 
učí tolerovat názory druhých, 
prosadit svůj názor, být asertivní 

 
Výchova k myšlení v evropských a 
globálních souvislostech 

- cizí jazyk má praktický význam 
pro mobilitu občanskou, 
vzdělávací i pracovní; rozvíjí a 
integruje základní vědomosti 
potřebné pro porozumění 
sociálním a kulturním 
odlišnostem mezi národy; oblasti 
postojů pomáhá překonávat 
stereotypy a předsudky, pomáhá 
získat vstřícný postoj 
k odlišnostem různých skupin 

- pro život ve společnosti 
zaměřené na evropské a globální 
myšlení je žáci učí schopnosti 
vyhledávat a třídit informace, 
vyjádřit a obhájit svůj názor, 
pracovat na PC  

- Evropa a svět nás zajímá: 
poznávání a seznamování se 
s jinými kulturami – svátky 
v anglicky mluvících zemích, 
pozdravy v anglicky mluvících 
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zemí, rukopis britských dětí, 
hlavní anglicky mluvící země  

- pozitivní vztah k jinakosti 
 
Multikulturní výchova 

- Kulturní diference: srovnání 
zvyklostí během svátků 

- význam angličtiny jako 
prostředku mezinárodní 
komunikace 

 
Mediální výchova  

- využívání mediálních prostředků 
při výuce 

- práce s počítači 
 
(učebnice Chit Chat 1, od začátku 
prosince  začít se Starter Unit, v červnu 
dokončit Unit 5) 

- cvičení sebekontroly; 
Sociální rozvoj: 

- poznávání se ve skupině, dobré 
vztahy mezi spolužáky, 
dovednost dialogu, monologu, 
komunikace v různých situacích 
– omluva, prosba, pozdrav, 
seznamování se; rozvoj 
individuálních dovedností pro 
kooperaci 

- Komunikace: vedení rozhovoru, 
získávání informací 

- Sebepoznání a sebepojetí: 
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průzkum ve třídě na různá témata 
vztahující se k probíraným 
okruhům (např. zvířata, nálada) 
ve formě dotazníků a rozhovorů 

Morální rozvoj: 
- zvládání učebních problémů 

 
Výchova demokratického občana 

- při společných diskuzích, tvorbě, 
projektů, skupinové práci se žáci 
učí tolerovat názory druhých, 
prosadit svůj názor, být asertivní 

 
Výchova k myšlení v evropských a 
globálních souvislostech 

- cizí jazyk má praktický význam 
pro mobilitu občanskou, 
vzdělávací i pracovní; rozvíjí a 
integruje základní vědomosti 
potřebné pro porozumění 
sociálním a kulturním 
odlišnostem mezi národy; oblasti 
postojů pomáhá překonávat 
stereotypy a předsudky, pomáhá 
získat vstřícný postoj 
k odlišnostem různých skupin 

- pro život ve společnosti 
zaměřené na evropské a globální 
myšlení je žáci učí schopnosti 
vyhledávat a třídit informace, 
vyjádřit a obhájit svůj názor, 
pracovat na PC  
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- Evropa a svět nás zajímá: 
poznávání a seznamování se 
s jinými kulturami – svátky 
v anglicky mluvících zemích, 
pozdravy v anglicky mluvících 
zemí, rukopis britských dětí, 
hlavní anglicky mluvící země  

- pozitivní vztah k jinakosti 
 
Multikulturní výchova 

- Kulturní diference: srovnání 
zvyklostí během svátků 

- význam angličtiny jako 
prostředku mezinárodní 
komunikace 

 
Mediální výchova  

- využívání mediálních prostředků 
při výuce 

- práce s počítači 
 
(učebnice Chit Chat 1, od začátku 
prosince  začít se Starter Unit, v červnu 
dokončit Unit 5) 
 

Vysvětlivky: 
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Předmět: Anglický jazyk Ročník: 4 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
- vyjmenuje členy rodiny 
- mluví o členech své rodiny 
- rozumí obsahu krátkého komiksového příběhu a 

zdramatizuje ho 
- žák rozumí jednoduchým pokynům a větám, 

otázkám, které sou sdělovány pomalu a 
s pečlivou výslovností, a adekvátně na ně 
reaguje verbálně i neverbálně  

- rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
mluveného textu, který je pronášen pomalu, 
zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k 
dispozici vizuální oporu 

- zopakuje a použije slova a slovní spojení, se 
kterými se v průběhu výuky setkal 

- zadá a plní základní pokyny užívané při hře 
- popíše lidské tělo 
- pojmenuje základní oblečení 
- zeptá se a odpoví na otázku, zdali někomu 

nějaká věc patří 
- dává příkazy a rozumí jim 
- objedná jídlo 
- mluví o tom, co má a nemá rád 
- určí, co je na obrázku, třídí informace 
- mluví o tom, kde různé předměty jsou 
- používá krátké odpovědi 
- pojmenuje dny a měsíce 
- seznámí se, představí a odpoví na pozdrav 

Komunikační situace 
- pozdravy 
- pokyny ve škole 
- pokyny doma 
- zdvořilá žádost 
- osobní údaje 
- otázky a krátké odpovědi 
- příkazy 
- objednávka jídla 
- rozhovory o dovednostech 
- popis místností 

 
Témata slovní zásoby 

- části lidského těla 
- členové rodiny 
- oblečení  
- názvy denních jídel 
- hračky 
- pozdravy 
- místnosti v domě 
- abeceda 
- slovesa pohybu 
- hračky a přístroje 
 

Gramatika 
- sloveso „mít“ v otázce a odpovědi 
- množné číslo podstatných jmen 
- přivlastňovací pád 
- sloveso „mít rád“v kladné větě a 

Mezipředmětové vztahy 
Výtvarná výchova a pracovní činnosti 

 výtvarné znázornění anglických 
slov 

 využití barev 
 vlastní výrobky dětí 

Hudební výchova 
 zpívání anglických písniček 
 rytmizace básní, písní 

Dramatická výchova 
 dramatizace písní, literárních 

textů, básniček 
Prvouka 

 využití znalostí žáků z prvouky 
pro výuku nových anglických 
slov 

 zvířata, svět kolem nás, části 
lidského těla, pocity 

Český jazyk 
 využití podobnosti některých 

českých a anglických slov 
 využití slovních druhů 

Matematika 
 sčítání a odčítání čísel  

 
Průřezová témata 
 
Osobnostní a sociální výchova  
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- mluví o svých sportovních schopnostech 
- pojmenuje místa a místnosti v domě 
- mluví o tom, kde věci jsou 
- popíše dům / byt 
- vyhledá konkrétní informace z rozhovoru dvou 

lidí 
- popíše jednoduchý obrázek 
- vyhledá informace z jednoduchého slyšeného 

textu  
- vyhledá informaci v jednoduchém psaném textu 
- hláskuje slova 
- užívá výrazy spojené se svátky Halloween, 

Vánoce a Velikonoce, chápe kulturní rozdíly ve 
zvycích 

- zazpívá písničky, říká básničky, účinkuje ve hře 
- čte jednoduché texty 
- píše jednotlivá slova a věty 
- rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného 

textu, pokud má k dispozici vizuální oporu 
- přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či 

slovního spojení 
- píše slova a krátké věty na základě textové a 

vizuální předlohy 
 

 
 

 
 

 

otázce 
- vazba „there is / there are“  
- žáci si osvojí a umí používat základní 

slovní zásobu v komunikačních 
situacích probíraných tematických 
okruhů a umí ji používat v 
komunikačních situacích, práce se 
slovníkem 

- otázka na množství 
- předložky ve spojení s umístěním 

předmětů 
- základní gramatické struktury a typy 

vět (jsou tolerovány elementární 
chyby, které nenarušují smysl sdělení a 
porozumění) 

 
Reálie 

- svátky Halloween, Vánoce, 
Velikonoce ve Velké Británii a u nás 
(prohloubení učiva) 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- téma je založeno na verbální a 
neverbální komunikaci jako 
nástroji dorozumívání 

Osobnostní rozvoj: 
- při cvičení smyslového vnímání, 

pozornosti, soustředění, 
zapamatování, řešení problémů; 
utváří se vztah k sobě i jiným 
získáváním informací i jiných, 
cvičení sebekontroly; 

Sociální rozvoj: 
- poznávání se ve skupině, dobré 

vztahy mezi spolužáky, 
dovednost dialogu, monologu, 
komunikace v různých situacích 
– omluva, prosba, pozdrav, 
seznamování se; rozvoj 
individuálních dovedností pro 
kooperaci 

- Komunikace: vedení rozhovoru  
a  získávání informací  

- Sebepoznání a sebepojetí: 
průzkum ve třídě na různá témata 
vztahující se k probíraným 
okruhům (např. členové rodiny) 
ve formě dotazníků a rozhovorů 

Morální rozvoj: 
- zvládání učebních problémů 

 
Výchova demokratického občana 

- při společných diskuzích, tvorbě, 
projektů, skupinové práci se žáci 
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učí tolerovat názory druhých, 
prosadit svůj názor, být asertivní 

 
Výchova k myšlení v evropských a 
globálních souvislostech 

- cizí jazyk má praktický význam 
pro mobilitu občanskou, 
vzdělávací i pracovní; rozvíjí a 
integruje základní vědomosti 
potřebné pro porozumění 
sociálním a kulturním 
odlišnostem mezi národy; oblasti 
postojů pomáhá překonávat 
stereotypy a předsudky, pomáhá 
získat vstřícný postoj 
k odlišnostem různých skupin 

- pro život ve společnosti 
zaměřené na evropské a globální 
myšlení je žáci učí schopnosti 
vyhledávat a třídit informace, 
vyjádřit a obhájit svůj názor, 
pracovat na PC  

- Evropa a svět nás zajímá: 
poznávání a seznamování se 
s jinými kulturami – svátky 
v anglicky mluvících zemích, 
pozdravy v anglicky mluvících 
zemí rukopis britských dětí, 
pozitivní vztah k jinakosti 

 
Multikulturní výchova 

- Kulturní diference: srovnání 
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české a britské školy, porovnání 
režimu dne českého a britského 
školáka, srovnání zvyklostí 
během svátků 

- význam angličtiny jako 
prostředku mezinárodní 
komunikace 

 
Mediální výchova  

- Tvorba mediálních sdělení: psaní 
dopisu pohlednice 

- využívání mediálních prostředků 
při výuce 

- práce s počítači 
 
 
(v září začít Chit Chat 1, Unit 6,  
v červnu skončit Chit Chat 1, Unit 12) 
 
 
 
 

Vysvětlivky: 
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Předmět: Anglický jazyk Ročník: 5. 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
- rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 

učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 
výslovností 

- zeptá se a odpoví na otázku o zdravotním stavu 
- pojmenuje běžné nemoci 
- dává příkazy (i záporné), dává rady o zdraví 
- popíše místa ve městě  
- zeptá se na cestu a na polohu míst a budov 
- popíše cestu k nějakému místu 
- mluví o tom, co lidé právě dělají 
- mluví o prázdninových činnostech 
- napíše pohlednici z prázdnin 
- popíše a zeptá se na počasí 
- vyjádří čas, zeptá se na čas 
- mluví o škole a rozvrhu 
- popíše školu, pojmenuje vyučovací předměty 
- pojmenuje běžné typy televizních pořadů 
- vede rozhovor o oblíbených a neoblíbených TV 

pořadech 
- orientuje se v programech a v kanálech TV 
- mluví o svých zálibách, co dělá ve volném čase 
- rozumí čtenému i slyšenému textu o zálibách 
- napíše krátký dopis o svých oblíbených 

činnostech 
- mluví o zvířatech, pojmenuje prostředí, ve 

kterém divoká zvířata žijí 
- pojmenuje, čím se zvířata živí, a stručně popíše, 

jak žijí 

Komunikační situace 
- pozdrav 
- nákupy 
- příroda a počasí 
- rady, jak být zdravý 
- popis cesty 
- dotaz na čas 
- prezentace osvojené látky 

v divadelním představení 
 
Témata slovní zásoby 

- adresa bydliště 
- zdraví a nemoci 
- školní předměty 
- obchody a místa ve městě 
- činnosti o dovolené 
- názvy anglických měst 
- počasí 
- hudební nástroje 
- sporty 
- kalendářní rok (názvy dnů a měsíců, 

roční období, svátky, hodiny) 
- čas, škola, školní rozvrh hodin 
- záliby, volný čas 
- řadové číslovky a datum 
- čísla 20 - 100 
- opakování: čísla, dny v týdnu, části 

těla, popisná přídavná jména, oblečení, 
sporty, zvířata v ZOO, slovní zásoba 

Mezipředmětové vztahy 
Výtvarná výchova a pracovní činnosti 

 výtvarné znázornění anglických 
slov 

 využití barev 
 vlastní výrobky dětí 

Hudební výchova 
 zpívání anglických písniček 
 rytmizace básní, písní 

Dramatická výchova 
 dramatizace písní, literárních 

textů, básniček 
Prvouka 

 využití znalostí žáků z prvouky 
pro výuku nových anglických 
slov 

 zvířata, svět kolem nás, části 
lidského těla, pocity 

Český jazyk 
 využití podobnosti některých 

českých a anglických slov 
 využití slovních druhů 

Matematika 
 sčítání a odčítání čísel  

 
Průřezová témata 
 
Osobnostní a sociální výchova  
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- pojmenuje základní hudební nástroje 
- vede rozhovor o dovednostech hrát na hudební 

nástroj 
- vede rozhovor o sportovních dovednostech  
- ptá se a odpovídá na otázky o zvířatech 
- nakupuje v Eurech, vyjádří cenu v eurech 
- počítá do 100 
- vyjádří správně datum 
- pojmenuje části Spojeného království 
- pojmenuje a mluví o svátcích: Vánoce, Nový 

rok, Velikonoce 
- rozumí známým slovům a jednoduchým větám 

se vztahem k osvojovaným tématům, pokud jsou 
pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se 
osvojovaných témat, zejména pokud má k 
dispozici vizuální oporu 

- vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém 
textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům 

- rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného 
života, zejména pokud má k dispozici vizuální 
oporu 

- čte přiměřeně dlouhé texty z učebnice 
- rozumí obsahu krátkého komiksového příběhu, 

zdramatizuje ho 
- přečte básničku, pohled, rozvrh hodin a televizní 

program 
- rozumí jednoduchému poslechovému textu, 

pokud  je pronášen pomalu a zřetelně a má k 
dispozici vizuální oporu 

- zapojí se do jednoduchých rozhovorů 
- sdělí jednoduchým způsobem základní 

informace týkající se jeho samotného, rodiny, 

související s počasím 
- povolání 
- dopravní prostředky 
  

Gramatika 
- otázky Kdo?, Co?, Kde? 
- kladný a záporný rozkazovací způsob 
- otázky na zjištění polohy, předložky ve 

spojení s lokalizací míst 
- přítomný čas průběhový 
- přídavná jména ve spojení s počasím 
- sloveso „mít“ 
- přítomný čas prostý: plnovýznamová 

slovesa, kladná oznamovací věta, 
otázka, krátká odpověď kladná i 
záporná 

- sloveso „can“ 
- opakování: rozkazovací způsob, vazba 

„there is/there are“, otázka „Kolik?“, 
„mít rád/nemít rád“, vyjádření libosti 
či nelibosti, krátké odpovědi na otázku 
libosti/nelibosti, otázka „Je to …?“, 
krátké kladné a záporné odpovědi 

- číslovky 20 – 100 
- datum 
- zvuková a grafická podoba jazyka – 

fonetické znaky (pasivně), základní  
výslovnostní návyky, vztah mezi 
zvukovou a grafickou podobou slov 

- žáci si osvojí a umí používat základní 
slovní zásobu v komunikačních 
situacích probíraných tematických 

- téma je založeno na verbální a 
neverbální komunikaci jako 
nástroji dorozumívání 

Osobnostní rozvoj: 
- při cvičení smyslového vnímání, 

pozornosti, soustředění, 
zapamatování, řešení problémů; 
utváří se vztah k sobě i jiným 
získáváním informací i jiných, 
cvičení sebekontroly; 

Sociální rozvoj: 
- poznávání se ve skupině, dobré 

vztahy mezi spolužáky, 
dovednost dialogu, monologu, 
komunikace v různých situacích 
– omluva, prosba, pozdrav, 
seznamování se; rozvoj 
individuálních dovedností pro 
kooperaci 

- Komunikace: vedení rozhovoru 
v obchodě a získávání informací 
o zboží 

- Sebepoznání a sebepojetí: 
průzkum ve třídě na různá témata 
vztahující se k probíraným 
okruhům (např. oblíbenost a 
neoblíbenost TV pořadů, 
oblíbenost školních předmětů, 
záliby) ve formě dotazníků a 
rozhovorů 

Morální rozvoj: 
- zvládání učebních problémů 
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školy, volného času a dalších osvojovaných 
témat 

- odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá 

- napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a 
slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a 
událostech z oblasti svých zájmů a každodenního 
života 

- vyplní osobní údaje do formuláře 
- napíše jednoduchý dopis 
- píše anglické věty a krátké texty 
- zazpívá písničky, říká básničky, účinkuje ve hře 

 
 
 

okruhů a umí ji používat v 
komunikačních situacích, práce se 
slovníkem 

- základní gramatické struktury a typy 
vět (jsou tolerovány elementární 
chyby, které nenarušují smysl sdělení a 
porozumění) 

 
Reálie 

- Vánoce, novoroční zvyky, sv. 
Valentýn,  

- mapa UK 
- nakupování v Eurech 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Výchova demokratického občana 

- při společných diskuzích, tvorbě, 
projektů, skupinové práci se žáci 
učí tolerovat názory druhých, 
prosadit svůj názor, být asertivní 

 
Výchova k myšlení v evropských a 
globálních souvislostech 

- cizí jazyk má praktický význam 
pro mobilitu občanskou, 
vzdělávací i pracovní; rozvíjí a 
integruje základní vědomosti 
potřebné pro porozumění 
sociálním a kulturním 
odlišnostem mezi národy; oblasti 
postojů pomáhá překonávat 
stereotypy a předsudky, pomáhá 
získat vstřícný postoj 
k odlišnostem různých skupin 

- pro život ve společnosti 
zaměřené na evropské a globální 
myšlení je žáci učí schopnosti 
vyhledávat a třídit informace, 
vyjádřit a obhájit svůj názor, 
pracovat na PC  

- Evropa a svět nás zajímá: 
poznávání a seznamování se 
s jinými kulturami – svátky 
v anglicky mluvících zemích, 
pozdravy v anglicky mluvících 
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zemích, pozitivní vztah k 
jinakosti  
 
Objevujeme Evropu a svět: 
mapa UK, části UK, názvy měst 
v UK, nakupování v Eurech 

 
Multikulturní výchova 

- Kulturní diference: srovnání 
české a britské školy, porovnání 
režimu dne českého a britského 
školáka, porovnání 
volnočasových aktivit, srovnání 
zvyklostí během svátků 

- význam angličtiny jako 
prostředku mezinárodní 
komunikace 

 
Mediální výchova  

- Tvorba mediálních sdělení: psaní 
dopisu a pohlednice, struktura 
pohlednice 

- využívání mediálních prostředků 
při výuce 

- práce s počítači 
 
(v září začít Chit Chat 1, Unit 1, 
v červnu dokončit Chit Chat 1, Unit 10) 
 
 

Vysvětlivky: 
UK – Spojené království Velké Británie a Severního Irska 



Školní vzdělávací program 
Základní škola Na Habru, Jablonského 865, Hořice 

 

   70 

 
 
 
Předmět: Anglický jazyk Ročník: 6. 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 
Poslech s porozuměním  
Žák 
- rozumí jednoduchým pokynům učitele, které jsou 

sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností 
- porozumí krátkým a jednoduchým otázkám učitele a 

spolužáka, které souvisí s osvojovanými tématy, 
pokud jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 
výslovností 

- rozumí slovům a slovním spojením, pokud jsou 
pronášeny pomalu a zřetelně a má-li k dispozici 
vizuální podporu 

- porozumí krátkému a jednoduchému poslechovému 
textu, je-li pronášen pomalu a zřetelně a má-li 
k dispozici vizuální nebo zvukovou oporu 

- v krátkém a jednoduchém poslechovém textu, který 
se vztahuje k osvojovaným tématům, zachytí 
konkrétní informace, pokud má k dispozici vizuální 
nebo zvukovou oporu 

Mluvení 
Žák 
- ve velmi krátkých a pomalu vedených rozhovorech 

použije základní zdvořilostní obraty (např. pozdrav, 
rozloučení, poděkování) 

- se představí, uvede, odkud pochází, kolik je mu let, 
co vlastní, co dělá, co má nebo nemá rád 

- sdělí jednoduchým způsobem základní informace 
týkající se jeho samotného, členů jeho rodiny, 

Mluvnice 
- sloveso ‚být, mít, moci / umět‘ 
- přítomný čas prostý – kladná a záporná 

oznamovací věta, otázka, krátké odpovědi 
- otázky ‚ano / ne‘, otázky s tázacími 

zájmeny 
- osobní a přivlastňovací zájmena 
- určitý a neurčitý člen 
- množné číslo podstatných jmen 
- rozkazovací způsob 
- přídavná jména, postavení přídavných 

jmen ve větě 
- předložky času 
- tázací zájmena 
- přivlastňovací pád 
Zvuková a grafická podoba jazyka 
- souhlásky a samohlásky 
- fonetická abeceda 
- krátké a dlouhé samohlásky 
- přízvuk slov 
- intonace ve větě 
Slovní zásoba 
- já, moje rodina a moji kamarádi 
- číslovky 1 – 100 
- volný čas, zábava, sporty, režim dne 
- domov, dům, pokoje 
- zvířata 

Mezipředmětové vztahy 
žáci při výuce angličtiny využijí 
znalosti, poznatky a zkušenosti z: 
- výtvarné výchovy (tvorba 

projektů) 
- hudební výchovy (zpěv a poslech 

písní, rytmizace básní, říkanek) 
- dramatické výchovy 

(dramatizace textů, hraní rolí) 
- zeměpisu (znalosti o anglicky 

mluvících zemích, vlajky, názvy 
zemí, názvy měst) 

- českého jazyka (psaní dopisu a 
skladba kratších textů, využití 
znalosti slovních druhů a znalostí 
o skladbě věty) 

- přírodopisu (vědomosti o 
zvířatech) 

 
Průřezová témata 
 
Osobnostní a sociální výchova  

- téma je založeno na verbální a 
neverbální komunikaci jako 
nástroji dorozumívání 

Osobnostní rozvoj: 
- při cvičení smyslového vnímání, 
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spolužáků a kamarádů (např. jméno, bydliště, věk, 
škola, každodenní a volnočasové aktivity) 

- odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho 
samotného, jeho rodiny a kamarádů a vztahují se 
k osvojovaným tématům 

- zeptá se na konkrétní informace vztahující se 
k osvojovaným tématům za použití slov a 
jednoduchých slovních spojení a vět 

- zapojí se do jednoduchých a pomalu vedených 
rozhovorů, ve kterých sdělí konkrétní informace o 
sobě, dalších osobách, předmětech a činnostech, 
nebo se na podobné informace zeptá 

Čtení s porozuměním 
Žák 
- v krátkém jednoduchém textu, který se vztahuje 

k osvojovaným tématům, vyhledá konkrétní 
informace (např. o předmětech, osobách, činnostech, 
číselných a časových údajích) 

- v krátkém textu z běžného života rozumí významu 
známých slov, slovních spojení a jednoduchých vět, 
zejména pokud má vizuální oporu 

- rozumí tématu krátkého textu z běžného života, 
který se vztahuje k osvojovaným tématům a je 
doprovázen vizuální oporou 

Psaní 
Žák 
- s použitím jednoduchých slovních spojení a vět 

napíše krátký text, ve kterém se představí, uvede 
svůj věk, kde bydlí, co dělá, má, umí nebo neumí, 
má nebo nemá rád 

- s použitím jednoduchých slovních spojení a vět 
napíše krátký text, ve kterém představí členy své 

- škola, předměty ve škole, vyučovací 
předměty 

- země 
Tematické okruhy 

domov, rodina, škola, volný čas, části těla, 
oblékání, dny v týdnu, hodiny 

 
 

pozornosti, soustředění, 
zapamatování, řešení problémů; 
utváří se vztah k sobě i jiným 
získáváním informací i jiných, 
cvičení sebekontroly; 

Sociální rozvoj: 
- poznávání se ve skupině, dobré 

vztahy mezi spolužáky, 
dovednost dialogu, monologu, 
komunikace v různých situacích 
– omluva, prosba, pozdrav, 
seznamování se; rozvoj 
individuálních dovedností pro 
kooperaci 

- Komunikace: vedení rozhovorů 
na probíraná témata 

-  Sebepoznání a sebepojetí: 
průzkum ve třídě na různá témata 
vztahující se k probíraným 
okruhům (např. oblíbenost a 
neoblíbenost hudebních skupin, 
sportů; druhy sledovaných TV 
pořadů, schopnost hraní na 
hudební nástroj) ve formě 
dotazníků a rozhovorů 

Morální rozvoj: 
- zvládání učebních problémů 

 
Výchova demokratického občana 

- při společných diskuzích, tvorbě 
projektů, skupinové práci se žáci 
učí tolerovat názory druhých, 
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rodiny, spolužáky a kamarády, uvede jejich věk, kde 
bydlí, co dělají, mají, umí nebo neumí, mají nebo 
nemají rádi 

- za použití jednoduchých slov, slovních spojení a vět 
napíše krátký pozdrav, dotaz či vzkaz 

- vyplní osobní údaje do formuláře 
 
 

 

prosadit svůj názor, být asertivní 
 
Výchova k myšlení v evropských a 
globálních souvislostech 

- cizí jazyk má praktický význam 
pro mobilitu občanskou, 
vzdělávací i pracovní; rozvíjí a 
integruje základní vědomosti 
potřebné pro porozumění 
sociálním a kulturním 
odlišnostem mezi národy; v 
oblasti postojů pomáhá 
překonávat stereotypy a 
předsudky, pomáhá získat 
vstřícný postoj k odlišnostem 
různých skupin 

- pro život ve společnosti 
zaměřené na evropské a globální 
myšlení se žáci učí schopnosti 
vyhledávat a třídit informace, 
vyjádřit a obhájit svůj názor, 
pracovat na Pc (převážně při 
tvorbě projektů)  

- Evropa a svět nás zajímá: 
poznávání a seznamování se 
s jinými kulturami – svátky 
v anglicky mluvících zemích, 
pozdravy v anglicky mluvících 
zemích, hlavní anglicky mluvící 
země 

- Objevujeme Evropu a svět: 
hlavní anglicky mluvící země, 
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jejich vlajky 
 
Multikulturní výchova 

- Kulturní diference: srovnání 
české a britské školy, porovnání 
režimu dne českého a britského 
školáka, porovnání 
volnočasových aktivit 
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Předmět: Anglický jazyk Ročník:7. 

Očekávané výstupy Učivo 
Poznámky 

 
Poslech s porozuměním  
Žák 
- s vizuální oporou rozumí krátkému poslechovému 

textu, popisu místnosti a popisu domu 
- v slyšeném popisu místnosti nebo domu zachytí 

konkrétní informace 
- rozumí krátkým a jednoduchým otázkám učitele a 

spolužáka, které souvisí s popisem místností, 
umístění nábytku v místnosti nebo s popisem domu 

- v slyšeném rozhovoru týkajícím se umístění budov 
ve městě rozumí tématu a vyhledá specifické 
informace 

- rozumí jednoduchému příběhu, kde třetí osoba 
uvádí, co umí či neumí 

- rozumí slovům a slovním spojením, které se týkají 
popisu osoby, jejího vzhledu a oblečení 

- porozumí krátkému a jednoduchému poslechovému 
textu, popisu aktuální činnosti osob 

- v krátkém a jednoduchém poslechovém textu, který 
se vztahuje k popisu vzhledu osob, jejich oblečení, 
aktuální a běžné činnosti, zachytí konkrétní 
informace 

- rozumí krátkým a jednoduchým otázkám učitele a 
spolužáka, které souvisí s popisem vzhledu osob, 
jejich oblečení a jejich aktuálních a běžných 
každodenních činností 

- porozumí dialogu v obchodě o ceně oblečení 
- rozumí tématu a obsahu jednoduchého a zřetelně 

Mluvnice 
- vazba ‚there is / there are‘ 
- předložky místa 
- sloveso ‚moci / umět‘  
- ‚have got‘ a ‚be‘ – popis osoby 
- přítomný čas prostý – kladná a záporná 

oznamovací věta, otázka, krátké odpovědi, 
otázky ‚ano / ne‘, otázky s tázacími 
zájmeny 

- otázka na cenu  ‚How much is / are ...‘ 
- kontrast přítomných časů 
- řadové číslovky 
- předložky času 
- přítomný čas průběhový – kladná a 

záporná oznamovací věta, otázka, krátké 
odpovědi, otázky ‚ano / ne‘, otázky 
s tázacími zájmeny 

- přítomný čas prostý vs přítomný čas 
průběhový 

- předmětná zájmena 
 

Zvuková a grafická podoba jazyka 
-  a s 
- samohlásky 
- slabiky 
- fonetická abeceda 
- znělé a neznělé th 
- výslovnost koncového -s/-es 

Mezipředmětové vztahy 
- Český jazyk a literatura  
- Člověk a jeho svět – domov, 

obec (město) (5. lekce) 
- Člověk a společnost - dějepis (5. 

lekce)) 
- Umění a kultura - výtvarná 

výchova 
- Matematika a její aplikace – čísla 

a početní operace  
- Člověk a příroda – fyzika 
- Umění a kultura – hudební 

výchova 
 

Průřezová témata 
Osobnostní a sociální výchova  
Tematické okruhy: 

- Seberegulace a sebeorganizace 
- Kreativita 
- Poznávání lidí 
- Mezilidské vztahy 
- Komunikace 
- Řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti 
Výchova k myšlení v evropských a 
globálních souvislostech  
Tematické okruhy: 

- Objevujeme Evropu a svět 
Multikulturní výchova 



Školní vzdělávací program 
Základní škola Na Habru, Jablonského 865, Hořice 

 

   75 

pronášeného projevu, vyprávění či rozhovoru, které 
se týkají kalendářní roku, svátků a oslav narozenin, 
volného času a domácích prací 

- v pomalu a zřetelně pronášeném projevu, který se 
vztahuje ke kalendářnímu roku, svátkům a oslavě 
narozenin, k volnému času a domácím pracem, 
zachytí konkrétní informace, příp. konkrétní číselné 
informace 

- s vizuální oporou rozumí obsahu textu o svátcích ve 
Velké Británii a vyhledá v něm konkrétní informace 

- rozumí tématu a obsahu jednoduchého a zřetelně 
pronášeného textu, který popisuje školní výlet na 
statek 

- rozumí tématu telefonického rozhovoru a vyhledá 
v něm konkrétní informace 

- rozumí popisu zvířete a pozná, o jaké zvíře se jedná 
- s vizuální oporou rozumí textu o zvířatech a 

domácích mazlíčcích ve Velké Británii 
 

Mluvení 
Žák 
- v krátkých a pomalu vedených rozhovorech sdělí 

základní informace týkající se jeho pokoje, umístění 
nábytku v jeho pokoji nebo popíše dům či byt, kde 
bydlí 

- se představí, uvede, odkud pochází, kolik je mu let, 
co vlastní, co dělá, co má nebo nemá rád 

- sdělí jednoduchým způsobem, co umí a co neumí 
- zeptá se spolužáka, co umí nebo neumí, na stejné 

otázky odpoví 
- zapojí se do jednoduchých a pomalu vedených 

rozhovorů, ve kterých sdělí konkrétní informace o 

- pravopis slov osvojené slovní zásoby 
- přízvuk slov 
- intonace ve větě 
- výslovnost samohlásek iː /  
 
Slovní zásoba 
- nábytek, dům, místnosti v domě 
- město, místa a budovy ve městě 
- popis osoby - vzhled 
- oblečení, móda 
- v obchodě 
- měsíce v roce, datum, kalendářní rok 
- každodenní činnosti a volnočasové aktivity 
- domácí práce 
- oslava narozenin 
- práce se slovníkem 
- každodenní činnosti a volnočasové aktivity 
- zvířata, popis zvířat, jejich pohyb, zvyky, 

strava 
 
Tematické okruhy 
- domov, dům, místnosti, nábytek, město, 

popis osoby, oblečení, volný čas, škola, 
kalendářní rok 

- reálie anglicky mluvících zemí – školní 
rok ve Velké Británii, svátky ve Velké 
Británii 

- aktuální činnosti, zvířata, každodenní 
činnosti 

- reálie anglicky mluvících zemí – domácí 
mazlíčci a zvířata ve Velké Británii  

Tematické okruhy: 
- Kulturní diference 
- Multikulturalita 

Environmentální výchova 
Tematické okruhy: 
Ekosystémy 
Mediální výchova 
Tematické okruhy: 
Tvorba mediálního sdělení 
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městě, kde bydlí, nebo se na podobné informace 
zeptá 

- popíše osoby na obrázku, jejich vzhled a oblečení, 
aktuální činnost 

- se představí, popíše svůj vzhled, oblečení, co má na 
sobě 

- sdělí jednoduchým způsobem základní informace 
týkající se jeho aktuální činnosti a každodenních 
aktivit) 

- odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho 
vzhledu, oblečení, aktuální činnosti a každodenních 
aktivit 

- se spolužákem vede rozhovor o ceně oblečení 
- zapojí se do jednoduchých a pomalu vedených 

rozhovorů, ve kterých sdělí konkrétní informace o 
sobě, dalších osobách, předmětech a činnostech, 
nebo se na podobné informace zeptá 

- zeptá se na základní informace týkající se 
každodenních činností a dat a na podobné otázky 
adekvátně odpoví 

- mluví o své rodině, kamarádech, škole, zájmech, 
volnočasových aktivitách a činnostech v domácnosti 

- jednoduše a v krátkých větách popíše svůj den a 
kalendářní rok 

- odpoví na otázky týkající se školních prázdnin a 
svátků v ČR 

- popíše aktuální činnosti lidí a pohyb zvířat 
- se spolužákem vede telefonický rozhovor na téma 

aktuální činnost, klade otázky na aktuální činnosti a 
na stejné otázky odpoví 

- mluví o svém oblíbeném zvířeti a každodenních 
aktivitách 
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- sdělí, co musí lidé v určité situaci udělat 
- odpoví na otázky týkající se domácích mazlíčků a 

zvířat v ČR 
Čtení s porozuměním 
Žák 
- v krátkém jednoduchém textu, který se vztahuje 

k popisu místnosti, umístění nábytku v místnosti a 
popisu domu, rozumí hlavnímu tématu a vyhledá 
konkrétní informace  

- v krátkém textu, popisu města a umístění budov ve 
městě, rozumí hlavnímu tématu a vyhledá konkrétní 
informace, zejména pokud má vizuální oporu 

- rozumí kreslenému příběhu, který se týká dovedností 
- rozumí běžným informacím při turistickém výletě 
- v krátkém jednoduchém textu, který se vztahuje 

k popisu vzhledu, oblečení, aktuální činnosti, 
vyhledá konkrétní informace 

- v krátkém textu rozumí významu známých slov, 
slovních spojení a jednoduchých vět, rozliší aktuální 
a každodenní činnosti 

- za použití vizuální opory rozumí hlavnímu tématu 
krátké povídky a vyhledá v ní specifické informace 

- rozumí krátkým a jednoduchým textům z běžného 
života, který se vztahují ke kalendářnímu roku, 
svátkům, každodenním činnostem, volnočasovým 
aktivitám či domácím pracím, rozumí tématu a 
obsahu textů 

- v textu, který se vztahuje k výše uvedeným 
tématům, vyhledá konkrétní informace i konkrétní 
číselné informace 

- rozumí obsahu textu o měření času a vyhledá v něm 
konkrétní číselné údaje 
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- rozumí obsahu komiksového příběhu a vyhledá 
v něm konkrétní informace 

- rozumí popisu pravidelných a aktuálních činností 
ošetřovatele v přírodní rezervaci 

- rozumí obsahu textu o životě, zvycích a stravě 
cibetek a vyhledá v textu konkrétní informace 

- rozumí obsahu čtené bajky a vyhledá v ní konkrétní 
informace 

- s vizuální oporou rozumí obsahu textu o klasifikaci 
zvířat 

 
Psaní 
Žák 
- s použitím jednoduchých slovních spojení a vět 

napíše krátký text, ve kterém popíše svůj pokoj, 
umístění nábytku v pokoji a dům či byt, kde bydlí 

- s použitím jednoduchých slovních spojení a vět 
napíše krátký text, ve kterém představí představí své 
město 

- za použití jednoduchých slov, slovních spojení a vět 
napíše krátký text, kde uvede, co umí nebo neumí 

- s použitím jednoduchých slovních spojení a vět 
napíše krátký popis osoby, její vzhled a oblečení 

- s použitím jednoduchých slovních spojení a vět 
napíše krátký text, ve kterém představí členy své 
rodiny, spolužáky a kamarády, uvede, co dělají nyní 
a co dělají pravidelně 

- napíše o svém způsobu života, tj. o volnočasových 
aktivitách, každodenních činnostech, domácích 
pracích, svátcích, o oslavě narozenin či činnostech 
typických pro určitý měsíc 

- napíše krátký jednoduchý popis  
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- napíše konec bajky 
- napíše jednoduchý text o svém oblíbeném zvířeti, 

kde uvede jeho popis, zvyky, popíše jeho životní 
prostředí a stravu, text rozdělí do odstavců 
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Předmět: Anglický jazyk Ročník: 8. 
Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Poslech s porozuměním  
Žák 
- rozumí tématu a obsahu jednoduchého a zřetelně 

pronášeného textu o minulých činnostech a na 
základě informací o minulých činnostech, např. 
nehodách, rozpozná jednotlivé mluvčí 

- rozumí obsahu textu, který popisuje nevydařenou 
dovolenou, a vyhledá v něm konkrétní informace 

- rozumí obsahu textu o prázdninách jednotlivých 
mluvčí a vyhledá v něm konkrétní informace 

- s vizuální oporou rozumí textu o dopravních 
prostředcích minulosti 

- rozumí obsahu jednoduchého a zřetelně pronášeného 
rozhovoru v restauraci či kavárně a vyhledá v něm 
konkrétní informace 

- rozumí obsahu komiksovému příběhu, který se týká 
nákupu potravin, a vyhledá v něm konkrétní 
informace 

- rozumí popisu přípravy jídla a vyhledá v popisu 
konkrétní informace 

- rozumí obsahu textu o stravovacích návycích ve 
Velké Británii 

- rozumí obsahu jednoduchého a zřetelně pronášeného 
textu, popisu Spojeného království, a vyhledá v něm 
konkrétní informace 

- rozumí obsahu jednoduchého textu, popisu počasí 
v různých ročních obdobích, a vyhledá v něm 
konkrétní informace 

- rozumí obsahu geografického kvízu 
- rozumí obsahu textu o USA a vyhledá v textu 

Mluvnice 
- sloveso to be v minulém čase – kladná 

a záporná oznamovací věta, otázka, 
krátké odpovědi, otázky ‚ano / ne‘, 
otázky s tázacími zájmeny 

- minulý čas pravidelných sloves - 
kladná a záporná oznamovací věta, 
otázka, krátké odpovědi, otázky ‚ano / 
ne‘, otázky s tázacími zájmeny 

- minulý čas nepravidelných sloves - 
kladná a záporná oznamovací věta, 
otázka, krátké odpovědi, otázky ‚ano / 
ne‘, otázky s tázacími zájmeny 

- počitatelná a nepočitatelná podstatná 
jména  

- some / any 
- How much / How many? 
- neurčitý člen a / an, určitý člen the 
- a little / a few 
- otázky s How + přídavné jméno 
- stupňování přídavných jmen 
- přirovnání as ... as 
- vyjádření budoucího děje pomocí going 

to - kladná a záporná oznamovací věta, 
otázka, krátké odpovědi, otázky ‚ano / 
ne‘, otázky s tázacími zájmeny 

- přídavná jména a příslovce 
- have to - kladná a záporná oznamovací 

věta, otázka, krátké odpovědi, otázky 
‚ano / ne‘, otázky s tázacími zájmeny 

Mezipředmětové vztahy 
- Český jazyk a literatura  
- Člověk a společnost - dějepis 

Umění a kultura – hudební výchova, 
dramatická výchova 

- Člověk a příroda - zeměpis 
 
 

Průřezová témata 
 
Osobnostní a sociální výchova  
Tematické okruhy: 
- Komunikace 
- Kreativita 
- Poznávání lidí 
- Mezilidské vztahy 
- Řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti 
Výchova k myšlení v evropských a 
globálních souvislostech  
Tematické okruhy: 
- Evropa a svět nás zajímá 
Multikulturní výchova 
Tematické okruhy: 
- Multikulturalita 
Mediální výchova 
Tematické okruhy: 
- Tvorba mediálního sdělení 
- Kritické čtení a vnímání mediálních 

sdělení 
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konkrétní informace 
- rozumí obsahu jednoduchého a zřetelně pronášeného 

rozhovoru mezi spolužáky o tom, co se chystají 
večer dělat, a vyhledá v něm konkrétní informace 

- rozumí pointě krátké, živé scénky z filmového studia 
- rozumí, co navrhují mluvčí podniknout, a vyhledá 

údaje, kdy a kde se sejdou 
 

Mluvení 
Žák 
- zeptá se spolužáka, kde byl a co dělal v minulých 

dnech, a na stejné otázky odpoví 
- zeptá se spolužáka, jak strávil prázdniny, a na stejné 

otázky odpoví  
- mluví o cestě na prázdniny, uvede dopravní 

prostředky, které použil, mluví o místech a budovách 
spojených s cestováním 

- zeptá se spolužáka, co rád jí a pije, a na stejné otázky 
odpoví  

- se spolužákem vede řízený rozhovor v restauraci či 
kavárně 

- zeptá se kamaráda na jeho stravovací návyky a na 
stejné otázky odpoví 

- popíše různé druhy počasí 
- popíše počasí typické pro ČR 
- odpoví na otázky geografického kvízu 
- porovná vlastnosti, kvalitu či vzhled 
- zeptá se spolužáka, co se chystá udělat, a na stejné 

otázky odpoví  
- pojmenuje filmové žánry a uvede příklady filmů 
- navrhne kamarádovi, co podniknou, kde a kdy se 

sejdou, a na podobné návrhy adekvátně reaguje 

- návrhy 
 

Zvuková a grafická podoba jazyka 
- fonetická abeceda 
- výslovnost samohlásek koncového –ed 

/ - d 
- výslovnost æ / aː 
- pravopis slov osvojené slovní zásoby 
- přízvuk slov 
- intonace ve větě 
- výslovnost  
- výslovnost p 
- výslovnost  / ː 
- výslovnost r 

 
Slovní zásoba 

- prázdniny, dovolená 
- cestování, dopravní prostředky 
- práce se slovníkem 
- jídlo, stravovací návyky 
- zdraví 
- jídelníček, v kavárně, v restauraci 
- nákupní seznam 
- příprava jídla – recept 
- geografické názvy a pojmenování 
- počasí 
- přídavná jména 
- TV programy, filmové žánry, kultura 
- domluva schůzky, návrhy 
- moderní technologie, média 
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Čtení s porozuměním 
Žák 
- rozumí obsahu neformálního textu, osobního emailu 

kamarádovi z prázdnin a vyhledá v něm konkrétní 
informace 

- rozumí obsahu textu, který popisuje cestu na 
prázdniny či dovolenou, a vyhledá v něm konkrétní 
informace 

- rozumí obsahu pohlednice kamarádovi z prázdnin 
- rozumí tématu komiksového příběhu 
- s vizuální oporou rozumí obsahu textu o tom, jak 

Britové trávili dovolenou v minulosti 
- s vizuální oporou rozumí obsahu textu o minulosti 

dopravních prostředků a vyhledá v něm konkrétní 
informace 

- rozumí obsahu jídelníčku a vyhledá v něm konkrétní 
informace 

- rozumí tématu textu, příběhu o starém tulákovi a 
lakomé ženě, a vyhledá v něm konkrétní informace 

- rozumí popisu přípravy jídla 
- s vizuální oporou vyhledá v textu o stravovacích 

návycích ve Velké Británii konkrétní informace 
- s vizuální oporou rozumí textu o běžných 

potravinách, které pocházejí z různých částí světa 
- rozumí obsahu krátkého textu, popisu počasí 

v různých částech Británie, a vyhledá v něm 
konkrétní informace 

- rozumí obsahu komiksového příběhu a vyhledá 
v něm konkrétní informace 

- v tabulce vyhledá číselné informace 
- rozumí obsahu dobrodružného příběhu, identifikuje 

Tematické okruhy 
- cestování 
- reálie anglicky mluvících zemí – jak 

Britové tráví a trávili dovolenou 
- stravovací návyky 
- péče o zdraví 
- počasí 
- reálie anglicky mluvících zemí – 

Spojené království, USA 
- kultura, moderní technologie a média 
- reálie anglicky mluvících zemí – 

britský film 
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hlavní postavy příběhu a seřadí obrázky z příběhu ve 
správném pořadí 

- v dobrodružném příběhu vyhledá specifické 
informace 

- rozumí obsahu textu o britském filmu a vyhledá 
v něm konkrétní informace 

- s vizuální oporou rozumí textu o tom, jak natočit 
film 
 

Psaní 
Žák 
- popíše charakter a způsob života neznámé osoby na 

základě dílčích informací a obrázků 
- napíše pohlednici či email kamarádovi z prázdnin, 

kde popíše cestu, uvede dopravní prostředky, popíše 
místo, kde se nachází a kde je ubytován 

- zapíše seznam věcí, které je třeba koupit 
- popíše postup přípravy jídla 
- napíše jednoduchý text o stravovacích návycích 

v ČR 
- popíše počasí v různých ročních obdobích 
- napíše jednoduchý text o ČR, popíše jednotlivé části 

země, místa oblíbená turisty, podnebí, apod. 
- napíše začátek dobrodružného příběhu, používá 

vhodná přídavná jména a příslovce 
- napíše jednoduchý text na téma zábava, např. 

filmovou recenzi 
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Předmět: Anglický jazyk Ročník: 9. 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Poslech s porozuměním  
Žák 

- rozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu 
a zřetelně 

- rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy či konverzace, která se 
týká osvojovaných témat 

- rozumí popisu života svého vrstevníka 
- rozumí životopisu známé osobnosti a vyhledá 

v něm konkrétní informace 
- rozliší jednotlivé mluvčí a činnosti, které dělali o 

víkendu, rozliší jejich pocity 
- rozumí popisu způsobu života typické britské 

rodiny a vyhledá v textu konkrétní informace 
- rozumí obsahu rozhovoru o cestování vesmírem 

a vyhledá v něm konkrétní informace 
- rozumí slyšenému textu, který se týká 

předpovědí vztahujících se na způsob života 
lidstva v budoucnosti, v textu vyhledá specifické 
informace 

- rozumí popisu činnosti v minulosti 
- rozumí obsahu zpráv o katastrofách v různých 

částech světa, ke konkrétním zemím přiřadí 
konkrétní katastrofy 

- rozumí interview, popisu události, která se stala 
v minulosti, a vyhledá v textu konkrétní 
informace 

Mluvnice 
- rozvíjení používaní gramatických jevů 

k realizaci komunikačního záměru žáka 
(jsou tolerovány elementární chyby, které 
nenarušují smysl sdělení porozumění) 

- přítomný čas průběhový – kladná a 
záporná oznamovací věta, otázka, krátké 
odpovědi, otázky ‚ano / ne‘, otázky 
s tázacími zájmeny 

- přítomný čas průběhový – kladná a 
záporná oznamovací věta, otázka, krátké 
odpovědi, otázky ‚ano / ne‘, otázky 
s tázacími zájmeny 

- přítomný čas prostý vs přítomný čas 
průběhový 

- sloveso to be v minulém čase – kladná a 
záporná oznamovací věta, otázka, krátké 
odpovědi, otázky ‚ano / ne‘, otázky 
s tázacími zájmeny 

- minulý čas prostý pravidelných a 
nepravidelných sloves - kladná a záporná 
oznamovací věta, otázka, krátké odpovědi, 
otázky ‚ano / ne‘, otázky s tázacími 
zájmeny 

- spojky a prostředky textové návaznosti 
- budoucí čas will – vyjádření rozhodnutí  a 

nabídky - kladná a záporná oznamovací 
věta, otázka, krátké odpovědi, otázky ‚ano 

Průřezová témata 
- Český jazyk a literatura 
- Člověk a společnost 
- Člověk a společnost - dějepis  
- Člověk a příroda – zeměpis 
- Člověk a zdraví – výchova ke zdraví  
- Umění a kultura – hudební výchova 
 
 
Mezipředmětové vztahy 
Osobnostní a sociální výchova  
Tematické okruhy: 
- Kreativita 
- Poznávání lidí 
- Mezilidské vztahy 
- Komunikace 
- Řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti 
- Seberegulace a sebeorganizace 
Výchova k myšlení v evropských a 
globálních souvislostech  
Tematické okruhy: 
- Evropa a svět nás zajímá 
- Objevujeme Evropu a svět 
Multikulturní výchova 
Tematické okruhy: 
- Lidské vztahy 
- Kulturní diference 
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- rozumí rozhovoru detektiva s podezřelými a 
najde v něm specifické informace 

- rozumí tématu rozhovoru mezi přáteli a zachytí 
v něm konkrétní informace 

- rozumí textu o vzniku Spojeného království a 
vyhledá v něm specifické informace 

- identifikuje, ze které části Spojeného království 
jednotliví mluvčí pochází 

- rozumí rozhovorům v turistickém informačním 
centru a v rozhovorech vyhledá konkrétní 
informace 

- rozumí popisu cesty 
- rozumí obsahu článku o negativním dopadu 

turistů na nejvyšší horu světa 
- v pomalu a zřetelně pronášeném projevu, který 

popisuje neobvykou činnost jedince, který tak 
chtěl upozornit na problém globálního 
oteplování, zachytí konkrétní informace 

- rozumí obsahu a pointě rozhovoru vrstevníků a 
vyhledá v něm specifické informace 

- rozumí obsahu textu o hrdinech a hrdinkách 
v dějinách Anglie a identifikuje jednotlivé 
postavy a jejich povolání 

- v promluvě, jež se týká pravidel bezpečnosti na 
internetu, identifikuje jednotlivé problémy 

 
Mluvení 
Žák 

- zeptá se na základní informace a adekvátně 
reaguje v běžných formálních i neformálních 
situacích 

- mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném 

/ ne‘, otázky s tázacími zájmeny 
- vyjádření budoucího děje pomocí going to 

- vyjádření předpovědi do budoucna - 
kladná a záporná oznamovací věta, otázka, 
krátké odpovědi, otázky ‚ano / ne‘, otázky 
s tázacími zájmeny 

- minulý čas průběhový – kladná a záporná 
oznamovací věta, otázka, krátké odpovědi, 
otázky ‚ano / ne‘, otázky s tázacími 
zájmeny 

- minulý čas průběhový vs minulý čas 
prostý 

- spojky a prostředky textové návaznosti, 
např. but, however 

- neurčitý člen a / an, určitý člen the s názvy 
míst 

- neurčitá zájmena every- / some- / any- / 
no- + -body / -thing 

- přítomný čas průběhový – vyjádření blízké 
budoucnosti  

- návrhy Shall ...?, What about ...? 
- předpřítomný čas prostý - kladná a 

záporná oznamovací věta, otázka, krátké 
odpovědi, otázky ‚ano / ne‘, otázky 
s tázacími zájmeny, ever, never, just 
 

Zvuková a grafická podoba jazyka 
- rozvíjení dostatečně srozumitelné 

výslovnosti a schopnosti rozlišovat 
sluchem prvky filologického systému 
jazyka, slovní a větný přízvuk 

- fonetická abeceda 

Mediální výchova 
Tematické okruhy: 
Tvorba mediálního sdělení 
- Etnický původ 
Environmentální výchova 
Tematické okruhy: 
- Lidské aktivity a problémy životního 

prostředí 
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čase a dalších osvojovaných tématech 
- vypráví jednoduchý příběh či událost, popíše 

osoby, místa a věci ze svého života 
- zeptá se kamaráda, co dělal o víkendu a jak se 

cítil, a na stejné otázky odpoví  
- mluví o sobě, své rodině a svých kamarádech 
- zapojí do krátkých, jasně strukturovaných 

rozhovorů, ve kterých sdělí, co rád dělá či nedělá 
- pozve kamaráda na nějakou akci 
- reaguje na pozvání na nějakou akci 
- popíše způsob života typické české rodiny 
- zeptá se spolužáka na plány do budoucna a na 

podobné otázky odpoví 
- mluví o svých plánech a představách do 

budoucna 
- zeptá se kamaráda na činnosti v minulosti a 

v uplynulých dnech a na podobné otázky 
adekvátně odpoví 

- simuluje rozhovor mezi reportérem a svědkem 
přírodní katastrofy 

- popíše události na obrázku, popíše místnosti 
v domě či bytu a zařízení jednotlivých místností 

- adekvátně reaguje v běžných každodenních 
neformálních situacích, kde vyjádří své pocity a 
sdělí, co se mu líbí či nelíbí 

- popíše průběh neobvyklé události 
- rozvede děj detektivního příběhu 
- zeptá se na cestu a na podobné otázky adekvátně 

odpoví 
- s vizuální oporou reprodukuje příběh 
- sdělí, co bude dělat v nejbližší době 
- sdělí, co již udělal či neudělal, zažil či ještě 

- pravopis slov osvojené slovní zásoby 
- intonace ve větě 
- krátké a dlouhé samohlásky 
- dvojhlásky 
- silent letters (hlásky, které nevyslovujeme) 
- výslovnost sykavek 

 
Slovní zásoba 
- rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní 

i písemné komunikaci vztahující se 
k probíraným tematickým okruhům a 
komunikačním situacím 

- životní etapy, rodina 
- každodenní činnosti a volnočasové aktivity 
- co máme či nemáme rádi 
- pocity a nálady 
- práce se slovníkem 
- vesmír 
- povolání 
- dopravní prostředky, cestování 
- každodenní činnosti a volnočasové aktivity 
- přírodní katastrofy 
- počasí  
- bydlení, domy, nábytek 
- pocity a nálady 
- moderní technologie, média 
- město, místa a budovy ve městě 
- popis cesty 
- společnost a její problémy 
- moderní technologie a média 
-  
Tematické okruhy 
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nezažil 
- vede rozhovor reportéra a sportovce, který chce 

upozornit na negativní důsledky činností lidstva 
- vede se spolužákem rozhovor na téma 

bezpečného chování uživatelů internetu 
 

Čtení s porozuměním 
Žák 

- vyhledá požadované informace v jednoduchých 
každodenních autentických materiálech 

- rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá 
v nich požadované informace 

- rozumí popisu života svého vrstevníka 
- rozumí popisu rodiny a vyhledá v něm konkrétní 

informace 
- rozumí obsahu rozhovoru o cestování vesmírem 

a vyhledá v něm konkrétní informace 
- rozumí dotazníku, který se týká jeho plánů do 

budoucna 
- rozumí popisu činnosti v minulosti  
- rozumí novinovému článku, který popisuje 

přírodní katastrofu, a vyhledá v něm konkrétní 
informace 

- rozumí obsahu detektivního příběhu a popisu 
místa činu a v příběhu vyhledá specifické 
informace 

- rozumí textu o vzniku Spojeného království a 
vyhledá v něm specifické informace 

- rozumí obsahu popisu Londýna a popisu pobytu 
v Londýně a vyhledá v něm konkrétní informace 

- rozumí popisu cesty  
- v článku popisujícím negativní dopad turistů na 

- rodina, volný čas, sport, každodenní 
činnosti 

- dopravní prostředky, cestování 
- volný čas, každodenní činnosti 
- bydlení, domov 
- příroda a město 
- počasí 
- pocity a nálady 
- moderní technologie a média 
- volba povolání 
- reálie anglicky mluvících zemí - Anglie, 

Wales, Skotsko, Irsko – vznik Spojeného 
království 

- cestování 
- příroda a město 
-  
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nejvyšší horu světa vyhledá konkrétní informace 
- rozumí obsahu textu týkajícího se bezpečnosti 

online a vyhledá v něm konkrétní informace 
 

Psaní 
Žák 

- vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 
- napíše jednoduché texty týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat 

- reaguje na jednoduché písemné sdělení 
- vyplní základní údaje v rodokmenu své rodiny 
- zapíše informace, slovní spojení nebo 

jednoduché věty týkající se osvojovaných témat 
- napíše popis člena rodiny 
- napíše životní příběh člena rodiny, kde používá 

spojky so, because 
- v dotazníku vyplní základní údaje týkající se 

jeho budoucnosti 
- napíše text o svých plánech do budoucna, kde 

použije prostředky textové návaznosti, např. 
spojky when, so, and, but, a text vhodně člení do 
odstavců 

- napíše text o zemi dle vlastního výběru, kde 
používá prostředky textové návaznosti, např. but, 
however, …., text vhodně člení do odstavců 

- zapíše informace, slovní spojení nebo 
jednoduché věty týkající se Londýna, popisu 
cesty či události 

- napíše krátký jednoduchý popis míst, cesty či 
události 

- napíše popis hlavního města, příp. jiného města 
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v ČR, text vhodně propojuje zájmeny a dalšími 
prostředky textové návaznosti 

- napíše, co již dělal či nedělal, co zažil či ještě 
nezažil 
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DALŠÍ CIZÍ JAZYK  

 
ŠPANĚLSKÝ JAZYK 

 
 

Vzdělávání v dalším cizím jazyce předpokládá dosažení úrovně A1-A2. Další cizí jazyk se vyučuje v 7. – 9. ročníku v rozsahu 2 hodiny týdně. Cílem 
výuky je získávání zájmu o cizí jazyk a utváření kladného vztahu k tomuto předmětu, osvojení jazykových znalostí a dovedností a aktivní využití 
komunikace v cizím jazyce, získání schopnosti číst s porozuměním přiměřené texty, porozumění sdělení na úrovni osvojených znalostí a také i poznání 
kultury a tradic zemí studovaného jazyka. Žáci jsou vedeni k vytváření pocitů respektu a tolerance k odlišným kulturním hodnotám jiných národů. 
Tento předmět je propojen na 2. stupni s předměty český jazyk a literatura, dále se prolíná a doplňuje s předměty rodinná a občanská výchova, zeměpis, 
dějepis, hudební a výtvarná výchova. 
Výuka směřuje k osvojení základů 2. cizího jazyka, k uvědomění si jazykových odlišností. Žáci si osvojí běžné výrazy a slovní spojení tak, aby 
porozuměli přiměřenému psanému textu a mluvenému slovu. Na základě textů se seznámí s odlišností v životě jiných národů, uvědomí si zeměpisné a 
kulturní souvislosti.  
 

Časová dotace – viz učební plán 
 

Výchovné a vzdělávací strategie na úrovni vyučovacího předmětu: 

 
1. Kompetence k učení 
- při výuce klademe důraz na propojení zvukové a vizuální stránky jazyka 
- podněcujeme žáky k systematičnosti a pravidelnosti v přípravě     
- usilujeme o to, aby žáci získali kladný vztah k učení, byli schopni sebevzdělávání ve volném čase  
- učíme žáky rozvíjet získané znalosti postupně, po částech a v souvislostech, rozvíjíme v žácích zvědavost poznávat zvyky zemí studovaného 

jazyka, posilujeme v žácích vědomí využitelnosti studovaného jazyka v praktickém životě 
 

2. Kompetence k řešení problémů 
- učíme žáky nebát se problémů (problém není hrozba, ale výzva)  
- vytváříme praktické problémové úlohy a situace a učíme žáky tyto problémy řešit  
- podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení 
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- podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů, podporujeme jednotlivce při prezentaci svých myšlenek a vedeme je k 
ocenění vlastní práce  
 

3. Kompetence komunikativní 
- klademe důraz na kulturní úroveň komunikace – správná výslovnost, intonace, gestikulace  
- rozvíjíme schopnost vést dialog s jinými lidmi v každodenních situacích  
- učíme žáka naslouchat druhým  
- učíme respektovat názory druhých, vhodně na ně reagovat, umět obhájit svůj názor  

 
4. Kompetence sociální a personální 
- učíme žáka pracovat v týmech, vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku vzájemné spolupráce  
- učíme žáky kriticky hodnotit práci týmu i práci ostatních členů týmu  

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

 

5. Kompetence občanské 
- -vedeme žáky k dodržování zásad slušného chování 
- směřujeme žáky k respektování odlišných společenských, sociálních i kulturních zvyklostí a tradic  

 
6. Kompetence pracovní 
- žáky učíme založit a vést si vlastní slovníček, používat k vyhledávání informací slovníky, vyrábět jednoduché didaktické pomůcky a přehledy 
- klademe důraz na to, aby žáci zodpovědně přistupovali k práci 
- učíme je vážit si práce druhých 
- přesvědčujeme žáky o nutnosti využívání získaných jazykových znalostí a zkušeností v budoucím životě 
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Předmět:   Španělský jazyk Ročník:   7. 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 

- pozdraví, rozloučí se, představí se, vyjádří souhlas a 
nesouhlas  
- vyjmenuje abecedu, vyhláskuje slova  
- vyjádří, jak se má a zeptá se druhé osoby 
- sdělí základní informace o své osobě 
- sdělí, jak se cítí 
- sdělí základní informace o své rodině 
- představí a popíše druhou osobu 
- zvládne základy správné výslovnosti 
- zvládne základní číslovky 1- 100, zaznamená 
telefonní číslo, věk  
- zná některé španělsky mluvicí země a tradice 
- vyslovuje a čte nahlas plynule a foneticky správně 
jednoduché texty složené ze známé slovní zásoby 
- vyjmenuje některé země, národnosti a jazyky  
- vede jednoduché dialogy na daná témata  
- je schopen napsat krátký text  
- zná základní barvy 
- zná pořádek slov ve větě 
- zvládá časování sloves 
- rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně 
na ně reaguje  
- osvojí si účelné způsoby učení se nové slovní zásobě 
- odvozuje významy neznámých slov 
- rozumí krátkým dialogům a popisům, rozumí 

instrukcím v učebnici 
-odpoví na jednoduché otázky, plní příkazy učitele 
-rozumí nahrávkám 

Témata 
- představení se, pozdrav 
- slova podobná češtině a angličtině 
- komunikace ve třídě, věci ve třídě 
- povolání 
- země a národnosti 
- dny v týdnu, měsíce 
- číslovky 
- tykání, vykání 
- barvy 
- rodina 
- volný čas, koníčky 
- popis osoby – vlastnosti, vzhled, oblečení 
- španělská jména 
- Španělsko 
- španělsky mluvící země 
 
Gramatika 
- Abeceda, hláskování 
- zvuková a grafická podoba jazyka – 

fonetické znaky (pasivně), základní 
výslovnostní návyky, vztah mezi 
zvukovou a grafickou podobou slov 

- Výslovnost, písmena a interpunkční 
znaménka odlišná od češtiny 

- pořadí podstatných a přídavných jmen 
- rod a číslo podstatných jmen, členy 
- 1. pád osobních zájmen 

 

- modelové situace - rozhovory  
- písemné a ústní opakování a 

testování 
- vypracovávání zadání z pracovního 

sešitu zadaných materiálů 
- poslech 
- písemný a ústní překlad 
- skupinová a párová práce 
- komunikační hry a cvičení 
- tvorba her a úkolů pro spolužáky 
- krátké slohové útvary 
- deskové hry 
- práce s časopisem 
- písničky a říkanky 
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-používá slovník a svůj slovníček 
- rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, 

které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou 
výslovností a reaguje na ně 

- rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou 
pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se 
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 
vizuální podporu 

- zapojí se do jednoduchého rozhovoru 
- sdělí jednoduchým způsobem základní informace 

týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného 
času a osvojovaných témat, podobné otázky pokládá 

- rozumí jednoduchým informačním nápisům a 
orientačním pokynům 

- rozumí slovům a jednoduchým větám, které se 
vztahují k běžným tématům 

- vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 
 

- časování sloves SER, TENER 
- časování sloves –AR, -ER, - IR 
- časování zvratných sloves 
- předložky, tázací zájmena 
- slovosled 
- 4. pád 
- ukazovací a tázací zájmena 
- zkrácený tvar přídavných jmen 
- číslovky 0-100 
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Předmět:   Španělský jazyk Ročník: 8. 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
- časuje uvedená slovesa 
- zná pravidla používání slovesa gustar 
- ovládá slovní zásobu na dané téma 
- umí vyjádřit pozvání a také ho přijmout nebo 

odmítnout 
- vyjádří, co má a nemá rád 
- vyslovuje a čte nahlas plynule a foneticky 

správně jednoduché texty složené ze známé 
slovní zásoby 

- napíše jednoduchá sdělení a odpověď na 
sdělení za použití základních gramatických 
struktur a vět 

- dokáže popsat svou rodinu, podrobněji 
promluvit o jejích členech, svých a jejich 
zájmech 

- dokáže popsat byt, umístění předmětů v něm  
- telefonicky vyžádá a poskytne informace na 

dané téma 
- vyjádří přednosti a nevýhody 
- rozumí jednoduchým pokynům a větám, 

adekvátně na ně reaguje  
- osvojí si účelné způsoby učení se nové slovní 

zásobě 
- odvozuje významy neznámých slov 
- rozumí krátkým dialogům a popisům 

v učebnici, rozumí instrukcím v učebnici 
- odpoví na jednoduché otázky, plní příkazy 

učitele 

Témata 
- opakování témat ze 7. ročníku 
- rodina, popis osoby, oblékání, volný 

čas, barvy, dny, měsíce, národnosti, 
škola atd. 

- číslovky 
- bydliště, domov, obec 
- dopravní prostředky 
- zvířata 
- reálie španělsky mluvících zemí 
- španělská královská rodina 

 
 
Gramatika 
- Opakování gramatiky ze 7. ročníku  
- slovesa s dvojhláskou pod přízvukem 
- slovesa se změnou kmenové 

samohlásky 
- použití sloves QUERER, PODER, 

GUSTAR, SABER 
- 3. pád osobních zájmen 
- příslovečná určení času, místa 
- předložky PARA, A 
- spojky Y, E, O, U 
- použití sloves SER, ESTAR, HAY 
- Tohle/tamto, tady/tam 
- Základní gramatické struktury a typy 

vět 
 

 
-  modelové situace - rozhovory  
- písemné a ústní opakování a 

testování 
- vypracovávání zadání z pracovního 

sešitu zadaných materiálů 
- poslech 
- písemný a ústní překlad 
- skupinová a párová práce 
- komunikační hry a cvičení 
- tvorba her a úkolů pro spolužáky 
- krátké slohové útvary 
- krátký ústní projev na dané téma 
- popis obrázků 
- deskové hry 
- práce s časopisem 
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- rozumí nahrávkám v učebnici 
- používá slovník a svůj slovníček 

- rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, 
které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou 
výslovností a reaguje na ně 

- rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou 
pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se 
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 
vizuální podporu 

- rozumí základním informacím v krátkých 
poslechových textech týkajících se každodenních 
témat 

- zapojí se do jednoduchého rozhovoru 
- sdělí jednoduchým způsobem základní informace 

týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného 
času a osvojovaných témat, podobné otázky pokládá 

- rozumí jednoduchým informačním nápisům a 
orientačním pokynům 

- rozumí slovům a jednoduchým větám, které se 
vztahují k běžným tématům 

- vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 
- rozumí krátkému jednoduchému textu zejména pokud 

má vizuální oporu a vyhledá v něm požadovanou 
informaci 

- napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného a 
osvojovaných témat 
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Předmět:   Španělský jazyk Ročník:   9. 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
- zvládne slovní zásobu na daná témata 
- tvoří a používá základní gramatické struktury, 

vyžádá a poskytne informace spojené 
s osvojovanými tématy, vyjádří ne/libost 

- hovoří o počasí 
- dohodne si program 

rozumí pokynům a větám, adekvátně na ně 
reaguje  

- odvozuje významy neznámých slov 
- rozumí dialogům a popisům v učebnici, rozumí 

instrukcím v učebnici 
- odpoví na otázky, plní příkazy učitele 
- rozumí nahrávkám v učebnici 
- používá slovník a svůj slovníček 
- používá slovník a svůj slovníček 

- rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, 
které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou 
výslovností a reaguje na ně 

- rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou 
pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se 
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 
vizuální podporu 

- rozumí základním informacím v krátkých 
poslechových textech týkajících se každodenních 
témat 

- zapojí se do jednoduchého rozhovoru 
- sdělí jednoduchým způsobem základní informace 

týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného 

Témata 
- opakování témat ze 7. a 8. ročníku 
- jídlo, nákupy 
- denní režim, hodiny 
- počasí, příroda, roční období 
- zdraví, lidské tělo 

 
Gramatika 
- opakování ze 7. a 8. ročníku 
- vztažná zájmena 
- blízká budoucnost IR + infinitiv 
- rozkazovací způsob 

- modelové situace - rozhovory  
- písemné a ústní opakování a 

testování 
- vypracovávání zadání z pracovního 

sešitu zadaných materiálů 
- poslech 
- písemný a ústní překlad 
- skupinová a párová práce 
- komunikační hry a cvičení 
- tvorba her a úkolů pro spolužáky 
- krátké slohové útvary 
- ústní projev na dané téma 
- popis obrázků 
- deskové hry 
- práce s časopisem 
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času a osvojovaných témat, podobné otázky pokládá 
- rozumí jednoduchým informačním nápisům a 

orientačním pokynům 
- rozumí slovům a jednoduchým větám, které se 

vztahují k běžným tématům 
- vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 
- rozumí krátkému jednoduchému textu zejména pokud 

má vizuální oporu a vyhledá v něm požadovanou 
informaci 

- napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného a 
osvojovaných témat 
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 NĚMECKÝ JAZYK 
 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu 
Předmět německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk rámcového vzdělávacího programu pro základní 
vzdělávání. Německý jazyk je vyučován tak, aby logicky navazoval na výuku anglického jazyka a českého jazyka. Cílem předmětu je poskytnout 
žákům základ slovní zásoby a běžných konverzačních frází, na jednoduchých textech rozvíjet čtenářské dovednosti a na nich pak schopnost psát. 
Ve finální fázi výuky by měli být žáci schopni dorozumět se s cizincem v běžných situacích a hovořit s ním o jednoduchých tématech. 
 
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 
Vyučovací předmět německý jazyk je realizován v 7. - 9. postupovém ročníku a to s dvouhodinovou týdenní dotací.  
Důraz je kladen na komunikační schopnosti žáků, čemuž je podřízena i výuka gramatiky. Žáci jsou při výuce též seznamováni s reáliemi 
německy mluvících zemí. Při výuce je zdůrazňována práce s počítačem a realizace krátkodobých projektů. Konkrétní gramatické jevy jsou 
vyučovány teprve tehdy, když je příslušný jev zvládnut v předmětu český jazyk a literatura. Znalost cizího jazyka vede žáky k pochopení jiných 
cizojazyčných kultur, prohlubuje v nich toleranci k nim a je nedílnou součástí komunikace mezi nimi. 
 
Očekávané výstupy  
 POSLECH S POROZUMĚNÍM  
žák 
 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně  
 rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má 

k dispozici vizuální oporu 
 rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat  

MLUVENÍ  

žák 
 se zapojí do jednoduchých rozhovorů 
 sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat 
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 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá  
 
 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM  

žák 
 rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům 
 rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům 
 rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci  

PSANÍ  

žák 
 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 
 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat 
 stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení  

   
Učivo 
 zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou 

slov 
 slovní zásoba – žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů, práce se 

slovníkem 
 tematické okruhy - domov, rodina, škola, volný čas, povolání, lidské tělo, zdraví, jídlo, oblékání, nákupy, obec, dopravní prostředky, 

kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí, reálie zemí příslušných jazykových oblastí 
 mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) 

 
 
Výchovné a vzdělávací strategie  
KOMPETENCE K UČENÍ 

 Vést žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umožnit jim osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení. 
 Nabízet žákům aktivační metody, které je povedou k samostatné práci s dvojjazyčnými slovníky. 
 Vytvářet žákům dostatek komunikačních příležitostí pro používání německého jazyka. 
 Pochopit důležitost schopnosti komunikovat v německém jazyce pro další studium a praktický život. 
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 Samostatně vyhledávat způsoby k odstraňování problémů při komunikaci v němčině. 
 
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 Řešit jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí. 
 Nemít obavy z komunikace v německém jazyce s cizincem. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení 

problémů. 
 Naučit se opsat obsah slova, když chybí slovní zásoba. 

 
 
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

 Vést žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci. 
 Porozumět jednoduchému sdělení v německém jazyce. 
 Umět zformulovat jednoduché myšlenky v německém jazyce. 
 Nabízet žákům dostatek možností k praktickému používání německého jazyka. 
 Využít dovedností v německém jazyce k navázání kontaktu či vztahu. 

 
 
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

 Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 
 Navozovat situace, které povedou k uvědomění si společných a rozdílných rysů lidí z německy mluvících zemí a potřebu vzájemného 

respektu a pomoci mezi lidmi z různého kulturního prostředí. 
 
KOMPETENCE OBČANSKÉ 

 Vychovávat žáky jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva a respektující práva druhých. 
 Získat představu o zvycích v německy mluvících zemích a porovnávat je s našimi zvyky. 
 Vést žáky k tomu, aby se dokázali vcítit do problémů minorit v německy mluvících zemích i u nás. 

 
KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 Vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci, naučit je používat při práci vhodné materiály, nástroje a technologie, naučit žáky chránit své 
zdraví při práci, pomoci žákům při volbě jejich budoucího povolání. 

 Samostatně pracovat s dvojjazyčným a výkladovým slovníkem. 
 Využít německého jazyka k získávání informací z dalších oblastí. 
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Předmět:   Německý jazyk Ročník:   7. 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák zvládne říkat abecedu a hláskovat slova; pozdravit 
a rozloučit se; počítat od 0 no 20; zjistit telefonní číslo; 
znát dny v týdnu; pojmenovat barvy. 
 
 
Žák dokáže představit sebe i jiné osoby; zeptat se na 
jméno; bydliště a telefonní číslo; odpovídat na 
jednoduché otázky; vyplnit jednoduchý formulář a 
napsat několik informací o sobě. 
 
 
 
 
Žák je schopen představit členy své rodiny; popsat 
rodinnou fotografii; získat základní informace o 
rodinných příslušnících; porozumět krátkému textu; 
vyprávět krátký příběh podle obrázků. 
 
 
 
Žák se umí zeptat, kdy někdo přijde a jak dlouho 
zůstane; ovládá časové údaje; jednoduše popíše 
kamarády a další osoby; vyjádří, co rád (nejraději) 
dělá; řekne, co má nebo nemá rád. 
 
Žák pojmenuje předměty, školní potřeby; používá 
otázku „Jak se to řekne německy?“;Jednoduše popíše 
věci, osoby a zvířata. 

Abeceda. Pozdravy. Jazykolamy. Dny v týdnu. 
Číslovky 0 – 20. Barvy. Jména. Lidé a země. 
Mezinárodní slova. 
Erste Schritte – První kroky 
 
Nově ve škole. Lidé a země. Kdo je to? Kdo bydlí 
kde. Komiks. Hledání rodiny. Projekt „Já“.  
jednotné číslo a 3. os. mn. č. pravidelných sloves 
a slovesa sein; slovosled věty oznamovací; 
slovosled W – otázek; otázky zjišťovací, jednotné 
číslo slovesa mögen. Ich heiβe, ich wohne in…  
Jmenuji se, bydlím v… 
 
U nás doma. Hra na reportéra. Protiklady. To je 
rodina Nowakova. Obrázkový příběh. 
Mein – meine; dein – deine; přídavné jméno 
v přísudku; vazba „von“. Meine Familie – Moje 
rodina 
Meine Freunde. Na trénink. Popis osob. Na co si 
hraješ nejraději? Volný čas. Kdo je to? Moje 
parta. 
 
Předložka um v časových údajích, gern – am 
liebsten; nepřímý pořádek slov v oznamovací 
větě.Projekt „Můj kamarád“ – Meine Freunde“ 
Školní potřeby. Jak se to řekne německy. Hrajeme 
si na školu. Obrázky z Německa. 
Určitý člen der, die, das; neurčitý člen ein, eine, 
ein; zápor kein; rozkazovací způsob lexikálně. 
Schule - Škola 
 

září – říjen 
Mezipř. vztahy: Vv, Čj 
OSV 
 
 
 
listopad – prosinec 
VVO 
 
 
 
 
leden - únor 
Čj 
MV 
 
 
 
březen – duben 
Čj 
OSV 
 
 
květen - červen 
Aj 
OSV 
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Předmět:   Německý jazyk Ročník:   8. 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák umí vyprávět o koníčcích; popíše činnost během 
týdne; při telefonování zvládne domluvu a odmítnutí; 
ovládá dopisování a chatování. 
 
 
 
Žák je schopen popsat, co dělá na počítači; říct, že 
někdo něco má nebo kupuje; sdělit, co kdo fotografuje; 
hovořit o domácích mazlíčcích; napsat dopis o sobě. 
 
 
 
 
Žák dokáže užívat čísla do 100 a zvládne základní 
matematické úkony; poskytne informace o časových 
údajích – hodiny, dny, měsíce, roční období; popíše 
místa, kde je; napíše pozvánku na oslavu. 
 
 
 
 
Žák je schopen vyjádřit cíle cesty; koupit jízdenku; 
objednat ubytování;, zaslat pozdrav z dovolené; sdělit 
údaje o sobě. Pozvánky. Kde je Max? 

Hra na rap. Chattový rap. Kdo je pilný? Katčin 
email. Mozaika koníčků. Naše pošta do Německa. 
Časování pravidelných sloves v přítomném čase; 
časování slovesa sein; předložka am v časových 
údajích. 
Mein Hobby – Moje hobby 
Max telefonuje. Co koupí Oskar? Máme mnoho 
věcí. Kdo koupí co? Máš zvířata? Představuji 
Vídeň. 
Časování slovesa haben; 4. pád podstatných jmen 
s neurčitým členem; časování dalších 
pravidelných sloves; zápor kein ve 4. pádě. 
Ich habe einen Computer –Mám počítač 
 
Pozvánka na oslavu. Užití čísel do 100. Základní 
matematické úkony. Poskytnutí informací o 
časových údajích. Hodiny, dny, měsíce, roční 
období. Popis místa, kde jsem. 
Předložka in ve 3. pádě; množné číslo některých 
podstatných jmen; předložky im a um v časových 
údajích. 
Wo und wann? – Kde a kdy? 
 
Časové údaje. Mnoho domů. Roční období. 
Měsíce. Narozeniny. Kdo bydlí kde? Dopis. Kam 
byste chtěli jet? Cesta snů. U přepážky. Rezervace 
pokoje. Pozdrav z… 
Vazba ich möchte; předložky nach a in; časování 
slovesa fahren. 
In den Ferien – O prázdninách 

září – říjen 
VMEGS 
Čj 
 
 
 
listopad – prosinec 
VMEGS 
Z, Př 
 
 
 
 
leden – únor 
VMEGS 
M,Z 
 
 
 
 
 
březen – červen 
OSV 
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Předmět:   Německý jazyk Ročník:   9. 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák dokáže popsat místo, kde bydlí; vede rozhovory o 
bydlení; vyjádří představy o vysněném domě a pokoji; 
vypráví, co dělá během roku; porozumí krátkým 
textům. 
 
 
 
 
Žák zvládne zeptat se na směr cesty; jednoduše popsat 
cestu; přijmout a odmítnout pozvání. 
 
 
 
 
Žák je schopen vyprávět o průběhu dne; mluvit o svém 
jídelníčku; charakterizovat svoje povinnosti; používat 
číslovky větší než 100; pracovat s časovými údaji 
v průběhu dne. 
 
 
 
 
 
Žák podává informace o činnostech ve škole i mimo ni; 
porozumí číselným údajům; vede interview 
s osobností; domluví si schůzku. 
 
 

 Bydlení.  Pokoj snů. Rozhovory ve škole.  
Další přivlastňovací zájmena, předložky se 3. 
a 4. pádem ve 3. pádě j. č., časování sloves 
s odlučitelnou předponou  a některých 
nepravidelných sloves v přítomném čase. 
Bei uns – U nás 
 
Moje město. Pozvání. Dopis. Plán města. 
Předložky se 3. a 4. pádem ve 4. pádě; tvoření 
otázek; nepřímý pořádek slov ve větě, 
předložka für s podstatnými jmény a 
osobními zájmeny 
Wie komme ich? – Jak přijdu? 
 
Průběh dne. Povinnosti a koníčky. 
V obchodě. Potraviny 
Způsobové sloveso müssen; množné číslo 
podstatných jmen; další nepravidelná slovesa; 
3. pád podstatných jmen. 
Mein Tag - Můj den 
 
 
 
Rozvrh hodin. Vyučování. Nabídka aktivit 
volného času. Sport. 
Způsobová slovesa können a dürfen; časové 
údaje; podnět man. 
Meine Woche – Můj týden 

září – říjen 
OSV 
D, Čj, Rv 
 
 
 
 
listopad – prosinec 
OSV, VMEGS 
Čj, Z 
 
 
 
 
leden – únor 
OSV 
Ov 
 
 
 
 
 
 
březen - červen 
OSV 
Ov 
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KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
Konverzace v anglickém jazyce je předmět, který škola nabízí v rámci oboru Cizí jazyk. Úzce navazuje na učivo probírané v hodinách 

anglického jazyka. Důraz je zde kladen na komunikativní funkci jazyka. Tematické okruhy zahrnují různé běžné životní situace. Ve volitelném 
předmětu Konverzace v anglickém jazyce jsou použity výstupy z RVP, ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk. 
 
A) Obsahové vymezení předmětu 

Žáci si v předmětu procvičí a prohloubí znalosti a dovednosti  získané v hodinách anglického jazyka.  Cizí jazyk zde slouží jako 
prostředek dorozumívání a prostředek k získávání dalších informací. Pozornost se věnuje rozvoji všech řečových dovedností.. Při výuce se  
využívají autentické materiály. Preferováno je kooperativní vyučování. 
 
B) Časové a organizační vymezení předmětu 

konverzace v anglickém jazyce se vyučuje od 7. do 9. ročníku. Hodinová dotace je 2 hodiny týdně. Výuka probíhá ve skupinách žáků 
v rámci jedné třídy. Skupiny pracují ve svých kmenových učebnách, počítačové učebně a ve třídách vybavených audiovizuální technikou. 

 
C) Výchovné a vzdělávací strategie k naplnění cílů školy a utváření kompetencí žáků 

 Při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace. 
 Učíme práci s chybou. 
 Učíme trpělivosti, povzbuzujeme. 

 
Kompetence 
 
Kompetence k učení 

 žáci usilují o porozumění textu a mluveného projevu 
 � zaměřují se na práci s jazykovými příručkami, slovníky atd. 
 � využívají dostatek informačních zdroů (encyklopedie, internet, exkurze) 
 � objevují své silné stránky a plynule je rozvíjejí 

Kompetence k řešení problémů 
 Žáci pracují na projektech. Navrhují možná řešení a zpracování. Výsledky své práce prezentují i před ostatními spolužáky. 
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 �žáci postupně  zdokonalují práci s informacemi z různých informačních zdrojů, zdokonalují se v umění vyhledávat, třídit a 
vhodně využít získané informace k danému účelu 

Kompetence komunikativní 
 žáci usilují o porozumění druhým, výstižně formulují myšlenky, uvádějí a zdůvodňují své názory, komunikují s vrstevníky i dospělými 

Kompetence sociální a personální 
 žáci se učí základům  komunikace s ostatními,  učí se základům  kooperace a týmové práce,  učí se nést zodpovědnost za samostatné 

plnění úkolů 
 Kompetence pracovní  

 Snažíme se vést žáky k plnění povinností, dodržování pravidel, včasné odevzdávání zadaných úkolů a organizování si vlastní práce. 
 Povzbuzujeme žáky k využívání jazyka v reálných situacích (korespondence). 

Kompetence občanské 
 Žáci se spolupodílejí na vytváření pravidel chování v daném předmětu a uvědomují si tak nutnost společenských norem a jejich 

dodržování. 
 Vedeme žáky respektování a chápání druhých. 
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Předmět: KAj Ročník: 7. 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou 
pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, reaguje na ně 
verbálně i neverbálně, rozumí jednoduchému poslechovému 
textu 
 
Rozumí základním informacím v krátkých poslechových 
textech týkajících se každodenních témat 
 
vytvoří jednoduchou promluvu a konverzaci, zopakuje slova 
a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal, zapojí 
se do jednoduchých rozhovorů 
 
rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny 
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má 
k dispozici vizuální podporu 
 
používá dvojjazyčný slovník, vyhledává význam slova ve 
výkladovém slovníku 
 
sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné 
otázky pokládá 
 
rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním 
pokynům 
 
sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení související s 
životem v rodině, ve škole a probíranými tematickými 
okruhy, reaguje na písemné sdělení 
 

 
upevnění základních výslovnostních  návyků a 
vztahu mezi zvukovou a grafickou podobou slov, 
fonetické znaky (pasivně) 
 
osvojení tematické slovní zásoby a její použití 
v běžných komunikačních situacíchprobíraných 
tematických okruhů, práce se slovníkem 
 
použití základních gramatických struktur a typů 
vět 
 
sdělnost promluvy – chyby, které nenarušují smysl 
sdělení a porozumění, jsou tolerovány 
 
 
My daily routine, housework 
 
My family 
 
Shopping, types of shops 
 
My home 
 
City or country, the place where I live 
 
Animals 
 
My school 
 
English-speaking countries facts 

Mezipředmětové vztahy 
Výtvarná výchova a pracovní činnosti 

 výtvarné znázornění anglických 
slov 

Hudební výchova 
 zpívání anglických písniček 

Český jazyk 
 využití slovních druhů 

 
Průřezová témata 
 
Osobnostní a sociální výchova  

- poznávání se ve skupině, dobré 
vztahy mezi spolužáky, dovednost 
dialogu, monologu, komunikace 
v různých situacích – omluva, 
prosba, pozdrav, seznamování se  

Výchova demokratického občana 
- při společných diskuzích, tvorbě, 

projektů, skupinové práci se žáci učí 
tolerovat názory druhých, prosadit 
svůj názor, být asertivní 

Výchova k myšlení v evropských a 
globálních souvislostech 

- cizí jazyk má praktický význam pro 
mobilitu občanskou, vzdělávací i 
pracovní; rozvíjí a integruje základní 
vědomosti potřebné pro porozumění 
sociálním a kulturním odlišnostem 
mezi národy 

Multikulturní výchova 
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vyplní základní údaje o sobě do formuláře 
 
napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, 
školy, volného času a dalších osvojovaných témat 
 
stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení 
 
čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného 
rozsahu 
 
jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních 
situacích, zapojuje se do rozhovorů 
 
odpovídá na otázky týkající se jeho samotného a běžných 
témat, sám podobné otázky pokládá 
 
vypráví jednoduchý příběh či událost, popíše osoby, místa a 
věci ze svého života 
 
porozumí textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům, a 
vybere podstatné informace, rozumí slovům a jednoduchým 
větám, které se vztahují k běžným tématům 
 
rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má 
k dispozici vizuální podporu, a vyhledá v něm požadovanou 
informaci 
 
v textu vyhledá odpovědi na otázky 
 
rozumí základním informacím v jednoduchém autentickém 
textu 
 
stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- rozvíjí schopnost poznávat a 
tolerovat odlišnosti jiných 
nárosnostních, etnických, 
náboženských, sociálních skupin a 
spolupracovat s příslušníky jiných 
sociokulturních skupin 

- napomáhá prevenci vzniku 
xenofobie, vytváří postoje tolerance 
a respektu 
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Předmět: KAj Ročník: 8. 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou 
pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, reaguje na ně 
verbálně i neverbálně, rozumí jednoduchému poslechovému 
textu 
 
Rozumí základním informacím v krátkých poslechových 
textech týkajících se každodenních témat 
 
vytvoří jednoduchou promluvu a konverzaci, zopakuje slova 
a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal, zapojí 
se do jednoduchých rozhovorů 
 
rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny 
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má 
k dispozici vizuální podporu 
 
používá dvojjazyčný slovník, vyhledává význam slova ve 
výkladovém slovníku 
 
sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné 
otázky pokládá 
 
rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním 
pokynům 
 
sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení související s 
životem v rodině, ve škole a probíranými tematickými 
okruhy, reaguje na písemné sdělení 
 

 
upevnění základních výslovnostních  návyků a 
vztahu mezi zvukovou a grafickou podobou slov, 
fonetické znaky (pasivně) 
 
osvojení tematické slovní zásoby a její použití 
v běžných komunikačních situacíchprobíraných 
tematických okruhů, práce se slovníkem 
 
použití základních gramatických struktur a typů 
vět 
 
sdělnost promluvy – chyby, které nenarušují smysl 
sdělení a porozumění, jsou tolerovány 
 
 
Food and drink 
 
Free time activities 
 
Human body 
 
Means of transport, travelling, holidays 
 
Seasons of the year, weather, nature 
 
Entertainment, media 
 
English-speaking countries facts 
 
 

Mezipředmětové vztahy 
Výtvarná výchova a pracovní činnosti 

o výtvarné znázornění 
anglických slov 

Hudební výchova 
 zpívání anglických písniček 

Český jazyk 
 využití slovních druhů 

Zeměpis 
 zeměpisné informace 

k anglicky mluvícím zemím 
 
Průřezová témata 
 
Osobnostní a sociální výchova  

 poznávání se ve skupině, 
dobré vztahy mezi 
spolužáky, dovednost 
dialogu, monologu, 
komunikace v různých 
situacích – omluva, prosba, 
pozdrav, seznamování se  

Výchova demokratického občana 
 při společných diskuzích, 

tvorbě, projektů, skupinové 
práci se žáci učí tolerovat 
názory druhých, prosadit 
svůj názor, být asertivní 

Výchova k myšlení v evropských a 
globálních souvislostech 

 cizí jazyk má praktický 
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vyplní základní údaje o sobě do formuláře 
 
napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, 
školy, volného času a dalších osvojovaných témat 
 
stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení 
 
čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného 
rozsahu 
 
jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních 
situacích, zapojuje se do rozhovorů 
 
odpovídá na otázky týkající se jeho samotného a běžných 
témat, sám podobné otázky pokládá 
 
vypráví jednoduchý příběh či událost, popíše osoby, místa a 
věci ze svého života 
 
porozumí textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům, a 
vybere podstatné informace, rozumí slovům a jednoduchým 
větám, které se vztahují k běžným tématům 
 
rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má 
k dispozici vizuální podporu, a vyhledá v něm požadovanou 
informaci 
 
v textu vyhledá odpovědi na otázky 
 
rozumí základním informacím v jednoduchém autentickém 
textu 
 
stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu 

 
 
 
 

význam pro mobilitu 
občanskou, vzdělávací i 
pracovní; rozvíjí a integruje 
základní vědomosti 
potřebné pro porozumění 
sociálním a kulturním 
odlišnostem mezi národy 

Environmentální výchova 
 rozvíjí porozumění vztahům 

člověka a prostředí, 
uvědomění si vlastní 
odpovědnosti ve vztazích 
k prostředí 

 vede k uvědomování si 
podmínek života 

Multikulturní výchova 
 rozvíjí schopnost poznávat a 

tolerovat odlišnosti jiných 
nárosnostních, etnických, 
náboženských, sociálních 
skupin a spolupracovat 
s příslušníky jiných 
sociokulturních skupin 

 napomáhá prevenci vzniku 
xenofobie, vytváří postoje 
tolerance a respektu 

Mediální výchova 
- přispívá ke schopnosti úspěšně a 

samostatně se zapojit do mediální 
komunikace 

- umožňuje rozvíjet schopnost 
analytického přístupu k mediálním 
obsahům 
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Předmět: KAj Ročník: 9. 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou 
pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, reaguje na ně 
verbálně i neverbálně, rozumí jednoduchému poslechovému 
textu 
 
Rozumí základním informacím v krátkých poslechových 
textech týkajících se každodenních témat 
 
vytvoří jednoduchou promluvu a konverzaci, zopakuje slova 
a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal, zapojí 
se do jednoduchých rozhovorů 
 
rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny 
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má 
k dispozici vizuální podporu 
 
používá dvojjazyčný slovník, vyhledává význam slova ve 
výkladovém slovníku 
 
sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné 
otázky pokládá 
 
rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním 
pokynům 
 
sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení související s 
životem v rodině, ve škole a probíranými tematickými 
okruhy, reaguje na písemné sdělení 
 

 
upevnění základních výslovnostních  návyků a 
vztahu mezi zvukovou a grafickou podobou slov, 
fonetické znaky (pasivně) 
 
osvojení tematické slovní zásoby a její použití 
v běžných komunikačních situacíchprobíraných 
tematických okruhů, práce se slovníkem 
 
použití základních gramatických struktur a typů 
vět 
 
sdělnost promluvy – chyby, které nenarušují smysl 
sdělení a porozumění, jsou tolerovány 
 
 
Jobs 
 
Health, common illnesses and injuries 
 
Sports 
 
Fashion and clothes 
 
Holidays and celebrations 
 
English-speaking countries facts 
 
 
 
 

Mezipředmětové vztahy 
Hudební výchova 

 poslech/zpěv anglických písniček 
Český jazyk 

 využití slovních druhů 
Zeměpis 

- zeměpisné informace k anglicky 
mluvícím zemím 

Dějepis 
- historické informace k nglicky 

mluvícím zemím 
 
Průřezová témata 
 
Osobnostní a sociální výchova  

- poznávání se ve skupině, dobré 
vztahy mezi spolužáky, dovednost 
dialogu, monologu, komunikace 
v různých situacích – omluva, 
prosba, pozdrav, seznamování se  

Výchova demokratického občana 
- při společných diskuzích, tvorbě, 

projektů, skupinové práci se žáci učí 
tolerovat názory druhých, prosadit 
svůj názor, být asertivní 

Výchova k myšlení v evropských a 
globálních souvislostech 

- cizí jazyk má praktický význam pro 
mobilitu občanskou, vzdělávací i 
pracovní; rozvíjí a integruje základní 
vědomosti potřebné pro porozumění 
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vyplní základní údaje o sobě do formuláře 
 
napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, 
školy, volného času a dalších osvojovaných témat 
 
stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení 
 
čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného 
rozsahu 
 
jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních 
situacích, zapojuje se do rozhovorů 
 
odpovídá na otázky týkající se jeho samotného a běžných 
témat, sám podobné otázky pokládá 
 
vypráví jednoduchý příběh či událost, popíše osoby, místa a 
věci ze svého života 
 
porozumí textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům, a 
vybere podstatné informace, rozumí slovům a jednoduchým 
větám, které se vztahují k běžným tématům 
 
rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má 
k dispozici vizuální podporu, a vyhledá v něm požadovanou 
informaci 
 
v textu vyhledá odpovědi na otázky 
 
rozumí základním informacím v jednoduchém autentickém 
textu 
 
stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu 

 
 
 
 
 

sociálním a kulturním odlišnostem 
mezi národy 

Multikulturní výchova 
- rozvíjí schopnost poznávat a 

tolerovat odlišnosti jiných 
nárosnostních, etnických, 
náboženských, sociálních skupin a 
spolupracovat s příslušníky jiných 
sociokulturních skupin 

- napomáhá prevenci vzniku 
xenofobie, vytváří postoje tolerance 
a respekt 

Environmentální výchova 
- přispívá k utváření zdravého 

životního stylu 
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MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 
 

MATEMATIKA 
 

Vyučovací předmět matematika poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje získávat matematickou 
gramotnost. Je především založen na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky 
v reálných situacích. 

Vzdělávání v tomto předmětu směřuje k rozvíjení vlastních zkušeností, logického myšlení, počítat, rýsovat, hrát si, tvořit a objevovat. 
Vzdělávání klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům. 

 

Cílem matematického vzdělávání je vést žáka : 

 
 k postupnému osvojování matematických pojmů, algoritmů, terminologie a symboliky v těsném propojení s praktickým životem 
 k užívání matematických nástrojů a přístupů k rozboru a řešení problémů v běžném životě 
 k získání početních dovedností v oboru přirozených a racionálních čísel 
 k rozpoznání a vyvození příčin a důsledků ve všech oblastech své činnosti, k odvození nových skutečností 
 k vytváření prostorové představivosti 
 k přesné a jasné formulaci úkolu 
 k dovednosti rýsovat, pracovat s tabulkami a grafy, vyhledávat informace, ověřovat pravdivost svých tvrzení 

 

                     Rozdělení vzdělávací oblasti: 
1. oblasti 
2. období 

                     Ad 1. 
 Čísla a početní operace 
 Závislosti, vztahy a práce s daty 
 Geometrie v rovině a prostoru 
 Aplikační úlohy 
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                    Ad 2. 
 1. období – 1. – 2. roč. 
 2. období – 3. – 5. roč. 
 3. období – 6. – 9. roč. 

 

Hodinová dotace: 

viz: učební plán 

                    
Kompetence 
1. Kompetence k řešení problémů – veškeré učivo matematiky 

2. Kompetence k učení – práce s informacemi, užívání termínů, samostatnost, posouzení vlastního pokroku 
3. Kompetence komunikativní – formulace a vyjádření myšlenky, naslouchání a porozumění druhým 
4. Kompetence sociální a personální – spolupráce ve skupině, tvorba a dodržování pravidel, diskuse, spolupráce, respekt 
5. Kompetence pracovní – dodržování pravidel, plnění povinností 
6. Kompetence občanské – respektování a chápání druhých 

 
Průřezová témata 
 
Osobnostní a sociální výchova 

Prostřednictvím vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace lze rozvíjet pozornost, soustředění, tvořivost, cvičení paměti, sebekontroly, 
sebeovládání, řešit praktické problémy, posilovat mezilidské vztahy, zlepšit komunikaci, pěstovat odpovědnost, spolehlivost, vzájemné 
respektování a vést žáky k sebehodnocení. 
 
Multikulturní výchova 

Posilovat principy slušného chování, tolerance, empatie a komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin. 
 
Environmentální výchova 

Ve vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace lze pomocí projektů, řešení slovních úloh, vytváření grafů, přehledů a diagramů 
realizovat témata, která se zabývají energií, přírodními zdroji, dopravou, ochranou životního prostředí. Při realizaci má matematika úzkou vazbu 
s předměty fyzika, chemie, zeměpis, přírodopis. 
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Předmět: Matematika Ročník: 1. 

Očekávané výstupy po 1. ročníku Učivo 
Průřezová témata a mezipředmětové 
vztahy 

 
Žák používá přirozená čísla k modelování reálných 
situacích, počítá předměty v daném souboru, vytváří 
soubory s daným počtem prvků 
 
Sčítá a odčítá v oboru do 20 bez přechodu přes desítku. 
 
Vypočítá jednoduché slovní úlohy z praktického života. 
Užívá lineární uspořádání, zobrazí číslo na číselné ose 
 
Doplní řadu čísel a porovnává čísla a počet v oboru do 
20. 
 
Pozná základní geometrické tvary – čtverec, trojúhelník, 
kruh, obdélník. 
 
Pozná základní geometrická tělesa – krychle, kvádr, 
válec, koule. 
 
 
 
 
 
  
Provádí zpaměti jednoduché početní operace 
s přirozenými čísly 
 
 
 

- orientace v prostoru 
- počet a rytmus 
- počítáme do 5 
- početní operace sčítání, rozklad 
- číslice 1, 2, 3,4 – čtení 
- modelování tvarů (čtverec) 
 
- číslice 5, 6 - čtení 
- početní operace dopočítávání 
- geometrie v rovině – souměrnosti 
- práce s daty 
- plán stavby 
- porovnávání 
- znaky větší, rovná se 
- zápis číslicí 
 
- počítání do 8 
- početní operace odčítání, sčítání 
- znak menší 
- řetězený řešitelský postup 
- geometrie v prostoru (krychlové těleso), 
záznam stavby 
  
- přičítání a odčítání v pohybu 
- číslo na číselné ose 
- sčítání a odčítání pohybem 
- zápis vztahu rovnosti a nerovnosti 
- modelování a přeměna tělesa 
 

 
Prvouka 
 
- obchod, nakupování, rozdělení dne, 

orientace v prostoru 
 
Hudební výchova 
 
- rytmus 
 
Výtvarná výchova 
 
- obrázky z geometrických tvarů 
 
Český jazyk 
 
- rozbor textu slovních úloh 
 
Tělesná výchova 
 
- matematické soutěže 
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Řeší a tvoří slovní úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje 
osvojené početní operace 
 
 
 
 
 
 
   
Dolpňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orientuje se v čase 

- tucet 
- porozumění slovní úloze 
- číslo a tvar 
- doplněk ve slovní úloze 
- závislosti a vztahy 
- shrnutí učiva 
 
- počítání do 15 
- pozorování náhody 
- aplikace početních operací v úlohách 
- orientace v čase 
 
- počítání do 19 
- sčítání tří čísel 
- nestandardní úlohy 
- práce s informací 
- matematizace reálné situace 
- práce s tabulkou 
- součtový trojúhelník 
 
- doplňování čísel na číselnou osu 
- počítání do 20 
- budování představy třetiny 
- součet trojice čísel 
- zpracování informace 
- evidence staveb 
- úlohy s více řešeními 
- propojení geometrie a kombinace  
 
- utváření matematických vztahů 

- počítání z paměti 
- orientace v čase 
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Popisuje jednoduché závislosti z praktického života 
 
 
 
 

- geom. představivost – souměrnost 
- hledání možností a souvislostí 
- orientace v uspořádání 
- matematická náhoda 
- měření, porovnávání (např. výška osob) 
 

- polovina vzdálenosti, času 
- souměrnost tvarů a matemat, výrazů 
- určování pořadí 
- rozšiřování představ o čísle 
- opakování probraného učiva a hlubší 
osvojení 
 

Vysvětlivky: 
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Matematika Ročník: 2. 

Očekávané výstupy po 2. ročníku Učivo 
Průřezová témata a mezipředmětové 
vztahy 

Žák používá přirozená čísla k modelování reálných 
situacích, počítá předměty v daném souboru, vytváří 
soubory s daným počtem prvků 
Používá  v oboru 0 – 100 sčítání a odčítání zpaměti 
 
Porovnává čísla v oboru do sta 
Popisuje jednoduché závislosti z praktického života 
Vypočítá jednoduché písemné početní operace na +,- 
 
Užívá základní jednotky délky a dokáže je použít 
v běžném životě. 
 
Vypočítá jednoduché slovní úlohy z praktického života. 
 
Vymyslí jednoduché slovní úlohy. 
Rozezná, pojmenuje základní rovinné útvary 
Pozná základní geometrické tvary – čtverec, trojúhelník, 
kruh, obdélník. 
Porovnává velikost útvaru, měří a odhaduje délku 
úsečky 
Rýsuje – bod,úsečku, přímku, polopřímku 
Měří – úsečku, přímku 
 
Pozná základní geometrická tělesa – krychle, kvádr, 
válec, koule,jehlan, kužel 
Popisuje jednoduché závislosti z praktického života 
 
 

 

Prázdniny 
Cyklotrasa, orientace v terénu 
Počítáme do 15, opakování 
Počítáme do 20, evidence dat 
Děda Lesoň, závislosti a vztahy 
Počítáme do 23, získávání zkušeností 
s náhodou 
Počítáme do 25, budování představy čtvrtiny 
 

Rytmus tvaru a barev, evidence tabulkou 
Počítáme do 27, závislosti a vztahy 
Dvojnásobek a polovina, kombinatorika 
v rovinné geometrii 
Číselné tabulky, budování představy třetiny 
Počítáme do 30, evidence náhody 
Pokrýváme podlahu, hledání vztahů 
Plány cyklotras, kombinatorika v prostorové 
geom. 
Vzor v síti, propojování vztahů 
Dvakrát a třikrát, geometrie v rovině 
 
Hrajeme sovu, vlastnosti krychl. Staveb, 
závislosti a vztahy 
Procházíme výstavištěm, závislosti a vztahy 
Počítáme do 35, zařazování do skupin 
Šipková rovnice, orientace v čase 

 
Prvouka 
 
- obchod, nakupování, rozdělení dne, 

orientace v prostoru 
 
Hudební výchova 
 
- využití hudebních nástrojů 

k rytmizaci 
 
Výtvarná výchova 
 
- obrázky z geometrických tvarů 
 
Český jazyk 
 
- rozbor textu slovních úloh 
 
Tělesná výchova 
 
- matematické soutěže 



Školní vzdělávací program 
Základní škola Na Habru, Jablonského 865, Hořice

  

118 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Popisuje jednoduché závislosti z praktického života 
 
 
 
 
 
 
 
Dolpňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Počítáme do 40, hledání zákonitostí 
Recept na moučník, shrnutí 
 
Oblékáme krychli 
Počítáme do 40, poznávání geom. Krychle 
Šaty pro krychli, násobení jako opakované 
sčítání. 
Počítáme do 50, náročnější forma evidence 
procesu 
Stavíme jeviště, matematizace reálné situace 
Počítáme do 60, násobení jako opakované 
sčítání 
Násobíme 6, poznávání zákonitostí v náhodě 
 

Počítáme do 70, evidence tabulkou 
Hledáme více řešení, rýsování a měření 
Počítáme do 80, závislosti a vztahy 
Tabulka násobilky – důležitá pomůcky, třídění 
tvarů 
Počítáme do 90, poznávání pravidelnosti 
Procházíme výstavištěm, propojení sčítání a 
násobení 
Hra na kapitány, závislosti  a vztahy 
 
Tabulka vzdáleností, zdánlivý paradox o věku 
Počítáme do 100, modelování úlohy o věku 
Hrajeme sovu, graf, popis číselných vztahů 
Zjišťujeme délku jmen, poznávání obsahu 
obdélníku 
Počet sourozenců, sběr statistic. údajů 
Sčítání a odčítání dvoucif. čísel 
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Orientuje se v čase, provádí jednoduché převody 
jednotek 
 

Tabulka vzdáleností, zdánlivý paradox o věku 
Počítáme do 100, modelování úlohy o věku 
Hrajeme sovu, graf, popis číselných vztahů 
Zjišťujeme délku jmen, poznávání obsahu 
obdélníku 
Počet sourozenců, sběr statistic. Údajů 
 
Počítáme do 100, Vztahy a rovnosti 
Překlápění krychle, představivost 
Dášeňka, práce s daty 
Násobilka 8, geom. trojúhelníku 
Části hodiny, evidence tabulkou 
Obvod a obsah, sítě krychle 
Pomoc zvířátkům, zákonitosti sčítací tabulky 
Geom. na desce, propedeutika statistiky 
Bilandské peníze. Dvojková soustava. 
Jména členů rodiny, poznávání 
mnohoúhelníku. 
Autobusové linky, prostředí grafu 
Širší rodokmen, digitální tvary číslic 
Překlápění stavby, graf závislostí. 
Násobilka 9, orientace v čase 
Části měsíce, propedeutika kmenových 
zlomků 
Číselné řady, evidence tabulkou 
Hra na kapitány, slovní úloha o věku 
Pozorujeme svůj růst 
Sémantizace číselné osy 
Parkety, třídění objektu 
Nakupujeme v Bilandu, struktura číselné 
tabulky 
Barevný kalendář, tabulka násobilky. 
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Matematika 

Ročník: 3. 

Očekávané výstupy po 3. ročníku Učivo 
Průřezová témata a mezipředmětové 
vztahy 

Žák používá přirozená čísla k modelování reálných 
situacích, počítá předměty v daném souboru, vytváří 
soubory s daným počtem prvků 
 
Používá násobilku. 
 
Porovnává čísla v oboru do tisíce. 
Užívá lineární uspořádání, zobrazí číslo na číselné ose 
Vypočítá zpaměti jednoduché početní operace. 
 
Vypočítá jednoduché písemné početní operace na +,-,x,: 
 
Zaokrouhluje a znázorní na číselné řadě čísla do 1000. 
 
Užívá základní jednotky délky a dokáže je použít 
v běžném životě. 
Řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje 
osvojené početní operace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Násobení, tabulka N 
Slovní úlohy 
Obsahy, obvody, části. Krychlová tělesa. 
Písemné sčítání. Krokování. 
Parkety. Polovina a čtvrtina. 
 
Hadi. Výstaviště. 
Rodokmen.Indické násobení. 
Autobus. Pavučiny. 
Cyklopark.Kresba jedním tahem. 
Součtové trojúhelníky. 
 
Doplňování čísel do indického násobení. 
Písemné odčítání I 
Děda Leson 
Písemné odčítání II, III 
Tvary zapsané pomocí šipek. Schodiště. 
Násobení má přednost před sčítáním. 
 
Násobení má přednost i před odčítáním. 
Tabulková záznam údajů. Obsah 
čtverečkovaného útvaru. 
Harmonogram. Přeměna tvaru. 
 
 
Zaokrouhlování. Hradby. 
Písemné sčítání trojmístných čísel.Závorka má 

 
Prvouka 
 
- obchod, nakupování, rozdělení dne, 

orientace v prostoru 
 
Hudební výchova 
 
- využití hudebních nástrojů 

k rytmizaci 
 
Výtvarná výchova 
 
- obrázky z geometrických tvarů 
 
Český jazyk 
 
- rozbor textu slovních úloh 
 
Tělesná výchova 
 
- matematické soutěže 



Školní vzdělávací program 
Základní škola Na Habru, Jablonského 865, Hořice

  

121 

 
Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní 
rovinné útvary 
Porovnává velikost útvaru, měří a odhaduje délku 
úsečky 
Rýsuje – úsečku, přímku, trojúhelník. 
 
Pozná základní geometrická tělesa – krychle, kvádr, 
válec, koule,jehlan, kužel 
 
 
 
 
Doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v 
rovině 

přednost. 
Indické násobení trojmístného čísla. Dřínková 
geometrie. 
Histogram. Opakované půlení. 
Rovnoramenné trojúhelníky na geodesce. 
Biland. 
 
Zaokrouhlování.Krokování, trojice žáků. 
Dvoupodlažní výstaviště. Zobecňování. 
Sestřenice a bratranec. Jedna polovina jako 
číslo. 
Schody a rovnice. Zásobník slovních úloh. 
 
Indické násobení dvoumístných čísel. 
Maškarní přetahovaná. 
Náhodná procházka, vývojový diagram. 
Pohled zepředu – stavba podle portrétu a 
plánu. 
Kvádr. Běžné násobení. 
Počítání s ciferníkem. Neposedové. 
Písemné násobení trojmístného čísla.Číselný 
výraz, krokování. 
 
Náhoda a vývojový diagram. 
Odhadujeme, předpovídáme. 
Kružnice. Stovková tabulka. 
Kruh. Dělení jako postupné odčítání. 
Válec. Opakované půlení trojúhelníku. 
Koule. Biland. 
Části kruhu. Počítání bilandsky. 
Čtverec v mříži.Číselný výraz a schody. 
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Jehlan. Kužel. 
Poškozený účet. Síť krychle.  
Dělení se zbytkem. Barvení stěn krychle.  
Přestavba. Pokyn čelem vzad při krokování. 
Strýc a teta, synovec a neteř. 
Barvení hran krychle. Síť kvádru. 
Parketa Blesk. Metoda rámování. 
 
Měříme svou výšku a rozpětí. 
Zaokrouhlování a stovková tabulka. 
Pravidelný šestiúhelník. 
Opakování. 
Žáci sobě. Slovní úlohy. 
Rébus a výstaviště. 
Algebrogramy. Prověrka pro 3. roč. 
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Předmět: Matematika Ročník: 4. 

Očekávané výstupy po 4. ročníku Učivo 
Průřezová témata a mezipředmětové 
vztahy 

 
Provádí písemné početní operace v oboru přirozených 
čísel 
 
Žák využívá při pamětném i písemném počítání 
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení 
 
Zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a 
kontroluje výsledky početních operací v oboru 
přirozených čísel 
 
Řeší a tvoří úlohy, aplikuje v nich osvojené početní 
operace v celém oboru přirozených čísel 
 
Čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy. 
 
Vyhledává sbírá a třídí data. 
 
Rozliší a narýsuje geometrické útvary a prostorová 
tělesa. 
Narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, 
obdélník a kružnici); užívá jednoduché konstrukce 
 
Sčítá a odčítá graficky úsečky, určí délku lomené čáry, 
obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran. 
 
Sestrojí rovnoběžky a kolmice. 
 
Vypočítá obvod základních geometrických útvarů. 

Dopisy z prázdnin 
Opakování základních vztahů 
 
Rovnice 
Násobení a dělení 
Rovinné útvary 
 
Zápis zlomků 
Dělení jednomístným číslem 
 
Celá čísla 
Rovnice II. 
 
Geometrie I. 
 
Práce s daty 
Zlomky 
Písemná práce 
 
Souřadnice, vztahy a závislosti 
Velká čísla 
Geometrie vlastníma rukama 
 
Dělitelnost 
Kombinatorika, statistika 
Celá čísla II. 
Rovnice III. 
 
Geometrické konstrukce 

 
Osobnostní a sociální výchova. 
 
Výchova demokratického občana. 
 
Výchova k myšlení v evropských a 
v globálních souvislostech. 
 
Multikulturní výchova. 
 
Environmentální výchova. 
 
Mediální výchova. 
 
Přírodověda a vlastivěda 
 
- obchod, nakupování, orientace 

v prostoru a v čase 
- geometrické tvary a prostorová tělesa 

okolo nás 
 
Hudební výchova 
 
- rytmus 
 
Výtvarná výchova 
 
- obrázky z geometrických tvarů 
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Určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá 
jednotky obsahu 
 
Rozpozná a znázorní ve čvercové síti jednoduché osově 
souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru 
překládáním papíru. 

Práce s daty, statistika 
Zdůvodňování 
 
Opakování 
Žáci sobě 
Písemná práce 

Český jazyk 
 
- rozbor textu slovních úloh 
 
Tělesná výchova 
 
- matematické soutěže 
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Předmět: Matematika Ročník: 5. 

Očekávané výstupy po 5. ročníku Učivo 
Průřezová témata a mezipředmětové 
vztahy 

 
Žák využívá při pamětném i písemném počítání 
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení 
 
Provádí písemné početní operace v oboru přirozených 
čísel 
Řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní 
operace v celém oboru přirozených čísel 
Vypočítá slovní úlohy z praktického života. 
Sčítá a odčítá v oboru do milionu pamětně i písemně. 
Násobí a dělí v oboru do milionu. 
Zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a 
kontroluje výsledky početních operací v oboru 
přirozených čísel 
Rozliší geometrické útvary a prostorová tělesa. 
Narýsuje a znázorní rovinné útvary (čtverec, obdélník, 
trojúhelník a kružnici); užívá jednoduché konstrukce 
Vypočítá obvod a obsah základních geometrických 
útvarů. 
Provede základní úkony s desetinnými čísly. 
 
Vypočítá povrch krychle a kvádru. 
 
Modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě 
zlomku. 
Porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem 
v oboru kladných čísel. 
 
 

 
- opakování učiva 4. ročníku 
- pamětné a písemné sčítání a odčítání, 
vyznačení záporných celých čísel na číselné 
ose 
- písemné sčítání a odčítání v oboru přes 
1 000 000 
- slovní úlohy 
- jednotky délky 
Přirozená čísla, celá čísla desetinná čísla, 
zlomky: 
- dělení dvojciferným dělitelem 
- trojúhelník – konstrukce, popis, vlastnosti, 
druhy  
- mnohoúhelník – zápis do čtvercové sítě, 
spočítat vrcholy, vyvození názvu, úhlopříčky 
- souřadnice bodů 
 
- desetinná čísla – zápis (desetiny, setiny, 
tisíciny), vyznačení na číselné ose 
- zlomky – zápis, modelování a určení části 
z celku, porovnávání, sčítání a odčítání 
zlomků se stejným jmenovatelem 
 
- jednotky objemu a povrchu (cm2, cm3) 
- obvod a obsah čtverce a obdélníku + 
vzorečky 
 

 
Přírodověda a vlastivěda 
 
- obchod, nakupování, orientace 

v prostoru a v čase 
- geometrické tvary a prostorová tělesa 

okolo nás 
 
Hudební výchova 
 
- rytmus 
 
Výtvarná výchova 
 
- obrázky z geometrických tvarů 
 
Český jazyk 
 
- rozbor textu slovních úloh 
 
Tělesná výchova 
 
- matematické soutěže 
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Přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose 
desetinné číslo dané hodnoty. 
 
Porozumí významu znaku „-“ pro zápis celého 
záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné ose. 
 
 
 

- rovnice s 1 neznámou 
- práce s daty - aritmetický průměr, čtení 
informací z grafů a tabulek, zpracovávání 
informací 
- zápis čísla v desítkové soustavě a jeho 
znázornění (číselná osa, teploměr, model) 
- konstrukce dle slovního zadání – 
mnohoúhelníky (trojúhelníky, čtverce, 
obdélníky aj.) 
- kruh, kružnice, tečna (konstrukce) 
- úhel – vyvození, popis, druhy a jejich 
velikosti, zápis, úhloměr, měření, rýsování dle 
zadání 
- desetinná čísla – porovnávání, převod na 
zlomek s 10, 100 a 1 000 ve jmenovateli a 
naopak 
 
- osová souměrnost – osa souměrnosti 
geometrických útvarů a osově souměrných 
obrazců, osa a střed úsečky 
- úhlopříčka – vlastnosti ve čtverci a obdélníku 
 
- velká čísla – matematické operace, slovní 
úlohy 
- jednotky hmotnosti, času, hodiny (ciferník) 
- římské číslice 
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Předmět: MATEMATIKA Ročník: 6. 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 
Žák 
- provádí početní operace s desetinnými čísly 
- řeší úlohy z praxe, které vedou k těmto početním 

výkonům 
- účelně využívá kalkulátor 
- zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností 
- vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data 
- matematizuje jednoduché reálné situace s využitím 
funkčních vztahů 

Opakování učiva z 5. ročníku 
Desetinná čísla 
- desetinná čísla, porovnávání desetinných 

čísel, sčítání a odčítání desetinných čísel, 
násobení a dělení desetinných čísel 

 

 
F – výpočty, převody jednotek, práce 

s kalkulátorem 
Pč – vážení, jednotky hmotnosti 
Tv – práce s jednotkami délky 
Září - prosinec 

- rozloží číslo na součin prvočísel, určí D a n 
- modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru 
  přirozených čísel 
- vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data 
- porovnává soubory dat 
- matematizuje jednoduché reálné situace s využitím 

funkčních vztahů 
- užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení 

úloh a problémů a nalézá různá řešení předkládaných 
nebo zkoumaných situací 

 

Dělitelnost přirozených čísel 
- prvočíslo, složené číslo, násobek, dělitel, 

nejmenší společný násobek, největší 
společný dělitel, znaky dělitelnosti 

 

 
Prosinec - únor 

- určí velikost úhlu měřením a výpočtem 
- určí druhy úhlů 
- umí pracovat s úhloměrem 
- narýsuje úhel dané velikosti, osu úhlu 
- určuje velikosti úhlů pomocí vlastností dvojic úhlů 
- zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti 
úhlů při řešení úloh a jednoduchých praktických 
problémů; využívá potřebnou matematickou symboliku 
- analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s 

Úhel 
- pojem úhlu, velikost úhlu, druhy úhlů 
- sčítání, odčítání a násobení úhlů početně a 

graficky, osa úhlu, dělení úhlů 
- dvojice úhlů 

 
Z – určování pochodového úhlu 
Únor - březen 
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využitím osvojeného matematického aparátu 

- určí, zda jsou dva rovinné obrazce shodné 
- určí osu souměrnosti osově souměrného obrazce 
- sestrojí osu úsečky 
- nalezne ve svém okolí rovinově souměrné prostorové 

útvary 
- využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti k 

charakteristice útvaru a k řešení konstrukčních úloh 
- načrtne a sestrojí rovinné útvary 
- načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru v osové 

souměrnosti, určí osově souměrný útvar 

Osová souměrnost 
- shodnost geometrických útvarů  
- osová souměrnost a její vlastnosti, osově 

souměrné obrazce 
- rovinová souměrnost v prostoru 

 
Vv – osově souměrné obrazce 
F – zobrazení rovinným zrcadlem 
Březen - duben 

- třídí a popisuje trojúhelníky 
- provádí konstrukci trojúhelníku ze tří stran 
- sestrojí výšky a těžnice trojúhelníku 
- sestrojí kružnici opsanou a vepsanou trojúhelníku 
- určí velikost třetího vnitřního úhlu trojúhelníku, jsou-li 

zadány velikosti zbývajících dvou vnitřních úhlů 
(případně vnějších) 

- charakterizuje rovinný útvar 
- načrtne a sestrojí trojúhelník 
- analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s 

využitím osvojeného matematického aparátu 
- zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti 

trojúhelníků při řešení úloh a jednoduchých 
praktických problémů; využívá potřebnou 
matematickou symboliku 

Trojúhelník a jeho vlastnosti 
- základní pojmy, konstrukce trojúhelníku ze 

tří stran 
- druhy trojúhelníků 
- výšky a těžnice trojúhelníku 
- kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku 
 

 
F – těžiště  
Květen 
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- zná a umí převádět jednotky obsahu a objemu 
- určuje a charakterizuje základní prostorové útvary 
(tělesa), analyzuje jejich vlastnosti  
- odhaduje a vypočítá objem a povrch krychle a kvádru 
- načrtne a sestrojí sítě krychle a kvádru 
- načrtne a sestrojí obraz krychle a kvádru v rovině  
- analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s 

využitím osvojeného matematického aparátu 
- řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a 

kombinuje poznatky a dovednosti z různých 
tematických a vzdělávacích oblastí 

 

Objem a povrch kvádru a krychle 
- objem a povrch kvádru a krychle, jednotky 

objemu 

 
F – objem tělesa, jednotky objemu 
Květen - červen 
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Předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák: 
- zobrazí celé číslo na číselné ose 
- provádí početní operace s celými čísly 
- vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data 
- porovnává soubory dat 
- zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností 
- analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje 
konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v 
oboru celých čísel 

Opakování učiva z 6. ročníku 
Celá čísla 
- porovnávání celých čísel podle velikosti  
- sčítání, odčítání, násobení a dělení celých 

čísel 

 
F – teplotní stupnice 
D – časová přímka 
Září - říjen 

 
- provádí početní operace se zlomky 
- užívá zlomky při řešení praktických situací 
- zobrazí racionální číslo na číselné ose 
- provádí početní operace v oboru racionálních čísel 
-  modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě 
zlomku 
- porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným 
jmenovatelem v oboru kladných čísel  
- přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose 
desetinné číslo dané hodnoty 
- modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě 
zlomku 
- porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným 
jmenovatelem v oboru kladných čísel  
- přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose 
desetinné číslo dané hodnoty 
- porozumí významu znaku „-„ pro zápis celého 
záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné  
ose, porozumí významu znaku „-„ pro zápis celého 

 
Zlomky a racionální čísla 
- porovnávání, rozšiřování a krácení zlomků 
- znázornění na číselné ose 
- početní operace se zlomky 
- smíšená čísla 
- porovnávání racionálních čísel, početní 

výkony s racionálními čísly 
 

 
Pč – dělení celku na části (zlomky) 
Listopad - prosinec 
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záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné  
ose 
- analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje 
konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v 
oboru celých a racionálních čísel 
- vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data 
- porovnává soubory dat 
- matematizuje jednoduché reálné situace s využitím 
funkčních vztahů 
- užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení 
úloh a problémů a nalézá různá řešení předkládaných 
nebo zkoumaných situací 
 
- určí 1% z celku, základ 
- řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že 
procentová část je větší než celek) 
- řeší jednoduché příklady na výpočet úroků 
- užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu 
celek–část (přirozeným číslem, poměrem, zlomkem, 
desetinným číslem, procentem) 
- matematizuje jednoduché reálné situace s využitím 
funkčních vztahů 
 

 
Procenta, úroky 
 

 
Leden - únor 

 
- určí shodné útvary (věty o shodnosti) 
- sestrojí obraz útvaru ve středové souměrnosti 
- určí střed souměrnosti středově souměrného rovinného 

obrazce 
- užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti a 

podobnosti trojúhelníků  
- načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové 

souměrnosti, určí středově souměrný útvar 

 
Shodnost, středová souměrnost 
 
 

 
Vv – shodné obrazce, tangram 
březen 
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- řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené 

poměrem 
- pracuje s měřítky map a plánů 
- určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti 
- zapíše tabulku a narýsuje graf přímé a nepřímé 

úměrnosti 
- řeší slovní úlohy pomocí trojčlenky 
- matematizuje jednoduché reálné situace s využitím 
funkčních vztahů 

 
Poměr, přímá a nepřímá úměrnost 
- poměr a jeho vlastnosti, převrácený poměr, 
dělení a změna v daném poměru  

- měřítko plánu a mapy 
- přímá a nepřímá úměrnost, trojčlenka 
 

 
Z – měřítko mapy, plánu 
   – poměr rozloh, počtů obyvatel, atp. 
F – měření vzdáleností  
    – rovnováha na páce 
    – přímá úměrnost ve vzájemných 

vztazích fyz. veličin 
Vv – formáty papíru 
Ov – poměry naší a zahr. Měn 
Březen - květen 
 

 
- charakterizuje rovinný útvar 
- rozliší jednotlivé druhy rovnoběžníků, lichoběžníků a 
zná jejich vlastnosti 
- řeší slovní úlohy z praxe vedoucí k výpočtu obvodu a 

obsahu rovnoběžníku, lichoběžníku a trojúhelníku 
- rozlišuje hranoly s rovnoběžníkovou, trojúhelníkovou 

a lichoběžníkovou základnou 
- řeší úlohy z praxe na výpočty objemů a povrchů těchto 

těles 
- zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti 

základních rovinných útvarů při řešení úloh a 
jednoduchých praktických problémů; využívá 
potřebnou matematickou symboliku 

- odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních 
rovinných útvarů 
- načrtne a sestrojí rovinné útvary 
- určuje a charakterizuje základní prostorové útvary 
(tělesa), analyzuje jejich vlastnosti  
- odhaduje a vypočítá objem a povrch těles  
- načrtne a sestrojí sítě základních těles 

 
Čtyřúhelníky, hranoly 
- základní pojmy 
- rovnoběžníky a jejich vlastnosti 
- obsah a obvod trojúhelníku 
- lichoběžníky a jejich vlastnosti 
- kolmé hranoly, síť hranolu 
- objem a povrch hranolu 
 

 
F – výpočty objemu hranolů 
   – vztah mezi objemem a hmotností 

tělesa 
Květen - červen 
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- analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s 
využitím osvojeného matematického aparátu 
- řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a 
kombinuje poznatky a dovednosti z různých 
tematických a vzdělávacích oblastí 

Vysvětlivky: 
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Předmět: MATEMATIKA Ročník: 8. 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
- provádí početní operace v oboru celých a racionálních 

čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a 
odmocninu 

- zná a užívá Pythagorovu větu v praxi 
- matematizuje jednoduché reálné situace s využitím 
funkčních vztahů 

Opakování učiva ze 7. ročníku 
Druhá mocnina a odmocnina 
Pythagorova věta 
 

D – Pythagoras  
F – mocniny ve vzorcích 
Z – výpočty vzdáleností (např. zkratek) 

pomocí Pythagorovy věty 
září - říjen 

 
- určuje třetí mocninu a třetí odmocninu pomocí tabulek 

a kalkulátoru 
- určuje mocniny s přirozeným mocnitelem 
- provádí základní početní operace s mocninami 
- zná zápis čísel v desítkové soustavě pomocí mocnin 

čísla 10 
- vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data  
- porovnává soubory dat 
- matematizuje jednoduché reálné situace s využitím 

funkčních vztahů 

 
Mocniny s přirozeným mocnitelem 
- třetí mocnina a odmocnina 
- mocniny s přirozeným mocnitelem a operace 
s nimi 

 
F, Z – vyjádření velkých čísel pomocí 

mocnin 10 
 
listopad 

 
- matematizuje jednoduché reálné situace s využitím 
proměnných 
- určí hodnotu výrazu 
- sčítá a násobí mnohočleny 
- provádí rozklad mnohočlenu na součin pomocí vzorců 

a vytýkáním  
- matematizuje jednoduché reálné situace s využitím 

funkčních vztahů 

 
Výrazy 
- číselné výrazy 
- výrazy s proměnnou 
- mnohočleny 

 
F – řešení úloh 
 
prosinec - únor 
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- řeší lineární rovnice a provádí zkoušku 
- řeší slovní úlohy vedoucí k řešení lineární rovnice a 

zkouškou ověřuje správnost svého tvrzení 
- vyjádří neznámou ze vzorce a vypočítá její velikost 
-formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich 
soustav 
- matematizuje jednoduché reálné situace s využitím 
funkčních vztahů 
- užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení 
úloh a problémů a nalézá různá řešení předkládaných 
nebo zkoumaných situací 

 
Lineární rovnice 
- rovnost, lineární rovnice 
- slovní úlohy řešené rovnicemi 
- výpočet neznámé ze vzorce 

 
F – řešení úloh 
 
únor - březen 

 
- vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data 
- umí číst tabulky, grafy, diagramy a umí je sestrojovat 
- porovnává soubory dat 
- matematizuje jednoduché reálné situace s využitím 
funkčních vztahů 

 
Základy statistiky 
- popisná statistika 
- aritmetický průměr, modus a medián 

 
F, Z, D, Ov – zpracování statistických 
dat 
duben 

 
- charakterizuje rovinný útvar 
- sestrojí tečnu ke kružnici 
- užívá Thaletovu větu v praxi 
- zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti 
rovinného útvaru při řešení úloh a jednoduchých 
praktických problémů; využívá potřebnou matematickou 
symboliku 
- odhaduje a vypočítá obsah a obvod kruhu 
- načrtne a sestrojí kružnici 
- rozlišuje kružnici a kruh 
- určuje a charakterizuje válec, analyzuje jeho vlastnosti  
- odhaduje a vypočítá objem a povrch válce 
- načrtne a sestrojí síť válce 

 
Kruh, kružnice, válec 
- vzájemná poloha kružnice a přímky, dvou 
kružnic, Thaletova věta 

- délka kružnice, obsah kruhu 
- objem a povrch válce 

 
D – Thales z Milétu , Archimédes  
Z – délka rovníku 
F – obvod kola, objem válce 
duben - květen 
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- analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s 
využitím osvojeného matematického aparátu 

 
- využívá pojem množina všech bodů  dané vlastnosti 

k charakteristice útvaru a k řešení konstrukčních úloh 
- osvojí si přesnost při rýsování 
- načrtne a sestrojí rovinné útvary 
 

 
Konstrukční úlohy 
- konstrukční úlohy v rovině 
- množiny všech bodů dané vlastnosti 
- konstrukce trojúhelníků, čtyřúhelníků 
 

 
květen - červen 

Vysvětlivky: 
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Předmět: MATEMATIKA Ročník: 9. 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

- řeší soustavy rovnic metodou sčítací a dosazovací, 
provádí zkoušku správnosti 

- řeší slovní úlohy s pomocí rovnic a soustav rovnic 
(pohyb, společná práce, směsi, atp.) 

- matematizuje jednoduché reálné situace s využitím 
funkčních vztahů 

- formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich 
soustav 

- užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení 
úloh a problémů a nalézá různá řešení předkládaných 
nebo zkoumaných situací 

Opakování učiva z 8. ročníku 
Soustavy lineárních rovnic se dvěma 
neznámými 
- slovní úlohy řešené pomocí rovnic a 
soustavy rovnic 

září - říjen 
F – řešení fyzikálních úloh 
 

Žák 
- určuje podmínky, sčítá, odčítá, násobí a dělí lomené 

výrazy 
- řeší jednoduché lineární rovnice s neznámou ve 

jmenovateli 

Lomený výraz 
- lomené výrazy a početní operace s nimi 
- složené lomené výrazy 
- lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli 

 
F – sestavení vzorce, výpočet veličiny 
listopad  

 
- rozezná funkční vztah, určí definiční obor 
- sestrojí graf lineární funkce, nepřímé úměrnosti, 

kvadratické funkce 
- uvědomuje si vztah mezi grafickým a číselným 

vyjádřením situace 
- graficky řeší soustavu lineárních rovnic 
- matematizuje jednoduché reálné situace s využitím 

funkčních vztahů 

 
Funkce 
- základní pojmy 
- lineární funkce, kvadratická funkce 
- grafické řešení soustavy lineárních rovnic 
- nepřímá úměrnost 

 
F – práce s grafy 
   – parabola, hyperbola 
prosinec - leden 
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- určuje a charakterizuje základní prostorové útvary 
(tělesa), analyzuje jejich vlastnosti  
- odhaduje a vypočítá objem a povrch těles  
- načrtne a sestrojí sítě základních těles 
- analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s 
využitím osvojeného matematického aparátu 

 
Jehlan, kužel, koule 
- objemy a povrchy těles 

 
F – objem těles, jednotky objemu 
Z – pyramida, Země = koule – výpočty  
leden - únor 

 
- určí podobné útvary v rovině 
- sestrojí rovinný obraz podobný danému 
- pracuje s měřítkem mapy, plánu nebo modelu 
- užívá goniometrické funkce k výpočtům 
- užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti a 
podobnosti trojúhelníků 
- analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s 
využitím osvojeného matematického aparátu 

 
Podobnost. Goniometrické funkce 
- podobnost 
- mapy, plány, modely 
- goniometrické funkce 

 
Z – mapa, plánek 
   – určování výšky objektů pomocí 

podobnosti trojúhelníků 
– úhel stoupání a nadmořská výška 
březen - duben 

 
- vypočítá úrok, chápe i složené úrokování  
- uvědomuje si význam pro praxi 
- vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data 
- porovnává soubory dat 
- matematizuje jednoduché reálné situace s využitím 
funkčních vztahů 

 
Základy finanční matematiky 
- jednoduché a složené úrokování 
- praktické finanční úlohy 

 
Ov – úrokování  
květen – červen  

 
 

 
Opakování učiva matematiky s důrazem na 
jeho aplikaci při řešení běžných životních 
situací 
 

červen 
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ČLOVĚK A JEHO SVĚT 
 

PRVOUKA 
 

Ve výuce prvouky, vlastivědy a přírodovědy se snažíme, aby poznání nebylo žákům předkládáno jako něco hotového, co mají pasivně přijmout. 
Naopak zejména v těchto předmětech chápeme učení jako proces, při němž si musí každý žák své poznání aktivně budovat. Tomu se děje během 
spolupráce  a komunikace s učitelem a spolužáky a během vlastní činnosti žáka. 
 Při práci využíváme předchozích znalostí a zkušeností žáka, proto vybíráme takové aktivity, které dítěti umožňují vyjadřovat jeho 
zkušenosti i názory, obohacovat je a v neposlední řadě také podporují myšlenkové operace žáků a dialog mezi všemi zúčastněnými v procesu 
učení. Snažíme se o rozvoj kompetencí k učení - vybírání podstatných informací a jejich zápis, využití spolupráce s okolím pro vlastní 
vzdělávání, učení pozorováním….. 
 Snažíme se o co největší zařazení praktických činností, učení nejenom o, ale hlavně jak. 
 
Prvouka a naplňování výchovně vzdělávacích strategií 
 

1. kompetence k učení 
- snažíme se vytvářet situace, kdy se žák učí s radostí a zájmem a chápe učení jako kladný přínos do života 
- podněcujeme žáky k vyhledávání a třídění informací, propojení a systematizaci 
- u žáků podněcujeme jejich tvořivost 
 

2. kompetence k řešení problémů 
 
- vedeme žáky k samostatnému řešení problémů, vyhledávání informací, učíme je vytrvalosti a trpělivosti při řešení problému 
- oceňujeme více cest a způsobů řešení  originálního přístupu 
 

3. kompetence komunikativní 
- učíme žáky naslouchat, vyjadřovat se ústně i písemně, diskutovat  
- učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň naslouchat názorům druhých 
 

4. kompetence sociální a personální 
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- spolu s žáky řešíme situace vznikající při vyučování i mimo něj 
- učíme toleranci  při spolupráci ve dvojici či skupině 
 
     5. kompetence občanské 
- učíme žáky sestavovat pravidla života třídy i školy, chápat je a respektovat 
- vedeme žáky k chápání základních environmentálních  souvislostí a problémů 
- rádi bychom je vedli k třídění odpadů a sběru léčivých bylin 
 

6. kompetence pracovní 
- vedeme žáky ke správnému a bezpečnému používání nástrojů, vybavení a pomůcek 
- vedeme je k řádnému plnění úkolu a jeho dokončení
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Předmět: Prvouka Ročník: 1. 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

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. 
 
Využívá časové údaje při řešení různých situací 
v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a 
budoucnosti. 
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. 
 
Rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří 
různými způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost. 
 
Pozoruje, popíše a porovnává viditelné proměny 
v přírodě v jednotlivých ročních obdobích. 
Odvodí význam a potřebu různých povolání a 
pracovních činností. 
Využívá časové údaje při řešení různých situací 
v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a 
budoucnosti. 
Uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné 
zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních 
znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a 
činnostmi vztah ke zdraví. 

Moje škola, kde bydlím 
 
Bezpečná cesta do školy, riziková místa a 
situace. 
 
Jsem chodec 
 
Pozorujeme stromy (vycházka) 
 
Ovoce a zelenina 
Jsem jedinečná bytost 
Moji spolužáci 
 
Moje rodina, Hospodaření 
 
Z čeho jsou věci kolem nás 
 
Zvířata domácí a volně žijící 
První květy jara 
Jak lidé pracují 
 
Člověk a čas 
 
 
Naše tělo ve zdraví a nemoci 
Zdravá výživa 
Chci mít zdravé zuby 
Stavba těla, základní fce,životní potř. člověka. 

 
 
Hudební výchova 
 
- zvuky zvířat 
 
Výtvarná výchova a pracovní činnosti 
 
- ztvárnění jednotlivých témat 
 
 Matematika 
 
- témata slovních úloh 
 
Tělesná výchova 
 
- tématické pohybové hry 
 
Český jazyk 
 
- literární texty 
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Předmět: Prvouka Ročník: 2. 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

 
 
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. 
 
 
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. 
 
 
Pozoruje, popíše a porovnává viditelné proměny 
v přírodě v jednotlivých ročních obdobích. 
 
Využívá časové údaje při řešení různých situací 
v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a 
budoucnosti. 
 
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. 
 
Reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech. 

Úvod, učení nás baví. Plán okolí školy, 
orientace v okolí, světové strany. Plán obce. 
Orientace v okolní krajině. 
 
Bezpečnost v dopravě, dopravní značky. 
Město před sto lety, město dnes. 28. říjen. 
 
 
 
 
Vyrůstáme v rodině. Média, reklama. 
 
 
 
Počítač, dny všední a sváteční.  
 
Cyklus roku v přírodě a svátky. 
 
 
Denní režim. 
 
 
 
Svátky jiných kultur. Různost je zajímavá. 
 
Lidé z různých kultur. Orgánové soustavy. 
 
 

 
 
Výtvarná výchova a pracovní činnosti 
 
- ztvárnění jednotlivých témat  
- ovoce a zelenina 
- Rostliny, živočichové 
 
 Matematika 
 
- témata slovních úloh 
 
Tělesná výchova 
- exkurze 
-     vycházky 
- tématické pohybové hry 
 
Český jazyk 
 
- literární texty 
- psaní zápisků z pozorování 



Školní vzdělávací program 
Základní škola Na Habru, Jablonského 865, Hořice 

 

143 

 
 
 
Provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, 
určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti a změří 
veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů. 
 
 

Typy úrazů, v nemocnici, právo na bezpečí. 
Kde hledat pomoc. 
 
Na kole. Důležitost vědy.  
 
Globální pohled: Problémy s vodou. Pokusy 
s vodou. Počasí. 
 
Voda v krajině. Ekosystém. Rostliny, 
živočichové. 
 
Všichni potřebují vodu. Opakování, 
bezpečnost u vody a jinde. 
 

Vysvětlivky: 
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Předmět: Prvouka Ročník: 3. 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a 
školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí 
v nejbližším okolí. 
 
Začlení svou obec (město) do příslušného kraje a 
obslužného centra ČR, pozoruje a popíše změny 
v nejbližším okolí, obci (městě). 
 
 
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. 
 
 
Pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické 
památky, významné události regionu, interpretuje 
některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Využívá časové údaje při řešení různých situací 
v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a 

Proč se učíme – Sestavujeme a orientujeme se 
v plánu – třída, ulice, město 
Pravidla pro chodce a cyklisty 
 
Zemský povrch, výška v krajině, práce 
s mapou (turistická, ČR, Evropa), využívání 
krajiny, měníme krajinu, vycházka 
 
 
Žijeme spolu – pravidla, soužití v rodině 
Zdravý životní styl, správná výživa, výběr a 
způsoby uchovávání potravin, pitný režim, 
skladba potravin 
Svátky, zákony v ČR 
 
Prodávají, nabízí zboží nebo služby 
Spolupráce při výrobě 
Hospodaříme – rozhodujeme se  
 
Měření- délka, objem, hmotnost 
 
Potrava a lidské tělo 
 
Vliv vnějších jevů na zdraví, stres, vzduch, 
teplota 
 
Oheň – vznik, nebezpečí, hasiči 
 
Měření času v minulosti a současnosti, vznik 

 
 
Hudební výchova 
-    Hymna 
- zvuky zvířat 
 
Výtvarná výchova a pracovní činnosti 
 
- ztvárnění jednotlivých témat 
- Sluneční soustava 
- Lidské tělo 
- Rostliny, živočichové 
 
 Matematika 
 
- témata slovních úloh 
 
Tělesná výchova 
- exkurze 
-     vycházky 
- tématické pohybové hry 
 
Český jazyk 
 
- literární texty 
- dramatizace pověstí 
- návštěva místní podnikatelů 
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budoucnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících 
znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známé 
lokalitě. 
 

letopočtu 
Archeologie a její význam 
 
Vznik zemědělství, význam a rozvoj 
Křesťanské Velikonoce 
 
Rostliny 
Půda 
Pěstujeme jídlo, oblečení, palivo 
 
Louka, to není jen tráva 
 
 
Počítač, čipy, plánujeme výlet, opakování 

Vysvětlivky: 
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VLASTIVĚDA 

 
Vlastivěda a naplňování výchovně vzdělávacích strategií 
 

1. kompetence k učení 
- vede žáky k aktivnímu vyhledávání a třídění informací, jejich propojování a systematizaci 
- k potřebě dalšího studia vedeme na základě prožitku z úspěchu a pozitivního prožitku 
 

2. kompetence k řešení problému 
- seznámit žáky s různými zdroji informací, kt. mohou vést k řešení problému 
- učí žáky srovnávání získaných informací a ověřování správnosti 
- učí žáky diskuzi 
 

3. kompetence komunikativní 
- seznamuje žáky s různými typy textů a obrazových materiálů /encyklopedie, učebnice, internet, exkurze/ 
- rozvíjí u dětí dovednost správně, výstižně a logicky formulovat své myšlenky 
 

4. kompetence sociální a personální 
- vede žáky ke schopnosti pracovat ve dvojici či skupině, stanovovat pravidla pro činnost skupiny  vést k jejich dodržování 
- individuálním přístupem budovat sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj 
 

5. kompetence občanské 
- na základě příkladů z historie vede žáky k respektu názorů, přesvědčení, víry druhých lidí 
- vede žáky k chápání základních vztahů v různých kulturách a etnicích, zemích 
 

6. kompetence pracovní 
- učí žáky pracovat podle stanoveného postupu a umožňuje jim hledat vlastní postup 
- různými metodami motivuje k aktivnímu zapojení do činnosti 
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Předmět: Vlastivěda – nakladatelství Fraus Ročník: 4. 

Očekávané výstupy po 4. ročníku Učivo 
Průřezová témata a mezipředmětové 

vztahy 

Určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu 
vzhledem ke krajině a státu. 
 
 
Vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, 
hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí 
jejich význam z hlediska přírodního, historického, 
politického, správního a vlastnického. 
 
 
Rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich 
zástupce, symboly našeho státu a jejich význam. 
 
 
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. 
 
 
Rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních 
reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím 
regionálních specifik. 
 
 
Srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob 
života a práce předků na našem území v minulosti a 
současnosti s využitím regionálních specifik. 

Když se dívám z okna 
Opakování ze 3. ročníku 
Jak se vyznat v minulosti 
Místa k životu 
Odedávna obydlená země uprostřed Evropy 
 
Mapa – druhy, orientace, měřítko, legenda 
Práce s mapou 
Slovanské osídlení 
 
Velká Morava – rozmach a zánik 
Budování státu 
Přemyslovské počátky 
Mocní a ti ostatní 
Boje mezi knížaty 
Zemědělství – hlavní obživa obyvatel 
Život zemědělců 
 
Čechy jako království 
Osídlování nových území 
Zakládání měst 
Sídla a jejich význam 
Doprava 
 
Země uprostřed Evropy 
Lucemburkové na českém trůnu 
Karel IV. – Otec vlasti 
Česká a moravská středověká města 
Život ve středověkém městě 

 
Environmentální výchova – výchova 
k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech 
 
Multikulturní výchova  
 
Mediální výchova 
 
Kompetence občanské 
 
Výchova demokratického občana 
 
Umění a kultura 
 
Kompetence k učení 
 
Kompetence pracovní 
 
Hudební výchova 
 
- dobová hudba 
- hymna 
 
Výtvarná výchova a pracovní činnosti 
 
- ztvárnění jednotlivých témat 
 
 Matematika 
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Poukáže v nejbližším společenském a přírodním 
prostředí na změny a některé problémy a navrhne 
možnosti zlepšení životního prostředí obce (města). 
 
 
Objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a 
významných dnů. 
 
 
 

Historická města Evropy 
 
Země Koruny české 
Proč potřebujeme stát 
Samospráva v obci 
Státní symboly 
EU 
EU – soužití kultur 
Globalizace – propojenost světa 
Armáda ČR 
Finanční gramotnost (rozpočet, příjmy a 
výdaje domácnosti;  hotovostní a 
bezhotovostní forma peněz, způsoby placení; 
banka jako správce peněz, úspory, půjčky) 
 
Menšiny v ČR 
Cesta k dobrému soužití 
Mistr Jan Hus a jeho učení 
Lze špatnost napravit silou? 
Od válek k jednání: demokracie potřebuje 
média 
 
Demokracie potřebuje, aby lidé kriticky 
mysleli 
Principy demokracie, protiprávní jednání a 
korupce 
Právní ochrana občanů a majetku včetně 
nároku na reklamaci, soukromého vlastnictví, 
duševních hodnot 
Vznik a vývoj písma 
Nová doba – Novověk 
Habsburkové – noví vládci 

 
- témata slovních úloh 
 
Tělesná výchova 
 
- tématické pohybové hry 
 
Český jazyk 
 
-    literární texty 
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Díla předků slouží i po 500 letech 
Povstání proti Habsburkům 
Porážka Čechů 
 
Třicetiletá válka 
Válku ukončilo jednání 
Státy jsou svrchované 
Jednání mezi státy vedou diplomaté 
Evropa je kontinent: světadíl Evropa 
Povrch Evropy 
 
Evropa – podnebí, vodstvo, typy krajiny 
Když se dívám z okna: cestování 
Kulturní a přírodní památky 

 
Náměty na exkurze: vycházka do okolí školy (bydliště spolužáků), exkurse na MěÚ, projekt Média, projekt Cestování po okolí 
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Předmět: Vlastivěda  -  nakladatelství Fraus Ročník: 5. 

Očekávané výstupy po 5. ročníku Učivo 
Průřezová témata a mezipředmětové 

vztahy 

Rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už 
nemohou tolerovat a která porušují základní lidská práva 
nebo demokratické principy. 
 
Pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k 
pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy. 
 
Využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako 
informačních zdrojů pro pochopení minulosti; zdůvodní 
základní význam chráněných částí  přírody, nemovitých 
i movitých kulturních památek. 
 

– politický systém ČR 
– Evropa a svět 
 
– Česká republika 
– Praha 
– S Čechy 
– Polabí 
– SV Čechy 
 
– S Čechy 
– SZ Čechy 
– Z Čechy 
– Karlovarsko 
 
– Plzeňsko 
– Chodsko 
– J Čechy 

 
– střední Povltaví 
– Českomoravská vrchovina 
– S Morava 
– Slezsko 
– Jesenicko 
 
- Ostravsko 
- Valašsko 
- Moravskoslezské úvaly 
- Hornomoravský a Dolnomoravský úval 

 
 
Hudební výchova 
 
- dobová hudba 
- hymna 
 
Výtvarná výchova a pracovní činnosti 
 
- ztvárnění jednotlivých témat 
 
 Matematika 
 
- témata slovních úloh 
 
Tělesná výchova 
 
- tématické pohybové hry 
 
Český jazyk 
 
- literární texty 
- dramatizace dějinných událostí 
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– J Morava 
– Brno a okolí 
– Moravský kras 
– České dějiny – doba Marie Terezie 

 
– Národní obrození 
– věda a technika 
– život v 19. století 
 
– první světová válka 
– vznik Československé republiky 
– Tomáš Garique Masaryk 
– druhá světová válka 
 
– poválečný vývoj 
– samostatná Česká republika 
 

 
Náměty na exkurze: Muzeum E. Štorcha v Ostroměři, Muzeum v Hořicích, Galerie v Hořicích, Městský úřad Hořice, Valdštejnský zámek 
v Jičíně, Věž Samostatnosti v Hořicích 
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Předmět: Vlastivěda  - nakladatelství SPN Ročník: 4. 

Očekávané výstupy po 4. ročníku Učivo 
Průřezová témata a mezipředmětové 

vztahy 

Určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu 
vzhledem ke krajině a státu. 
 
Určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se 
podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a 
pobytu v přírodě. 
 
Rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; 
vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a 
sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a 
polokouli. 
 
Vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, 
hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí 
jejich význam z hlediska přírodního, historického, 
politického, správního a vlastnického. 
 
Zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti 
z vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v naší 
vlasti i v jiných zemích. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Místo kde žijeme 
Domov – prostředí domova, orientace v místě 
bydliště 
 
Škola – prostředí školy, činnosti ve škole, 
okolí školy, bezpečná cesta do školy, riziková 
místa a situace 
 
Obec (město) – místní krajina, její části, 
poloha v krajině, minulost a současnost obce 
(města), významné (význačné) budovy, 
dopravní síť 
 
Okolní krajina (místní oblast, region) – 
zemský povrch, jeho tvary, vodstvo na 
pevnině, rozšíření půd, rostlinstva a živočichů, 
vliv krajiny na život lidí, působení lidí na 
krajinu a životní prostředí, orientační body a 
linie, světové strany 
 
Regiony ČR – Praha a vybrané oblasti ČR, 
surovinové zdroje, výroba, služby a obchod 
 
Naše vlast – domov, krajina, národ 
 
Mapy obecně zeměpisné a tematické – obsah, 
grafika, vysvětlivky 
 
 

 
Environmentální výchova – výchova 
k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech 
 
Multikulturní výchova  
 
Mediální výchova 
 
Kompetence občanské 
 
Výchova demokratického občana 
 
Umění a kultura 
 
Kompetence k učení 
 
Kompetence pracovní 
 
Hudební výchova 
 
- dobová hudba 
- hymna 
 
Výtvarná výchova a pracovní činnosti 
 
- ztvárnění jednotlivých témat 
 
 Matematika 
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Pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů 
k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy. 
 
Rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních 
reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím 
regionálních specifik. 
 
Objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a 
významných dnů. 
 
 
 
 
Vyjádří na základně vlastních zkušeností vztahy mezi 
lidmi. Vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, 
mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě). 
 
Rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a 
odůvodní své názory, připustí svůj omyl a dohodne se 
na společném postupu řešení. 
 
Rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už 
tolerovat nemohou a která porušují základní lidská práva 
nebo demokratické principy. 
 
Poukáže v nejbližším společenském a přírodní prostředí 
na změny a některé problémy a navrhne možnosti 
zlepšení životního prostředí obce (města). 
 
 
 
 

Lidé a čas 
Orientace v čase a časový řád – určování času, 
čas jako fyzikální veličina, dějiny jako časový 
sled událostí, kalendáře, letopočet, generace 
 
Současnost a minulost v našem životě, 
proměny způsobu života, bydlení, předměty 
denní potřeby, průběh lidského života, státní 
svátky a významné dny 
 
Báje, mýty, pověsti – minulost kraje a předků, 
domov, vlast, rodný kraj 
 
Lidé kolem nás 
Rodina – postavení jedince v rodině, role 
členů rodiny, příbuzenské a mezigenerační 
vztahy, život a funkce rodiny, práce fyzická a 
duševní, zaměstnání 
 
Soužití lidí – mezilidské vztahy, komunikace, 
pomoc nemocným, sociálně slabým 
 
Chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla 
slušného chování – ohleduplnost, etické 
zásady, zvládání vlastní emocionality, rizikové 
situace, rizikové chování, předcházení 
konfliktům 
 
Právo a spravedlnost – základní lidská práva a 
práva dítěte, práva a povinnosti žáků školy, 
protiprávní jednání 
 

 
- témata slovních úloh 
 
Tělesná výchova 
 
- tématické pohybové hry 
 
Český jazyk 
 
-    literární texty 
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Kultura – podoby a projevy kultury, kulturní 
instituce, masová kultura, subkultura 
 
Základní globální problémy – významné 
sociální problémy, problémy konzumní 
společnosti, nesnášenlivost mezi lidmi, 
globální problémy přírodního prostředí 
 

 
Náměty na exkurze: vycházka do okolí školy (bydliště spolužáků), exkurse na MěÚ, projekt Média, projekt Cestování po okolí 
 
 



Školní vzdělávací program 
Základní škola Na Habru, Jablonského 865, Hořice

 

155 

Předmět: Vlastivěda  -  nakladatelství SPN Ročník: 5. 

Očekávané výstupy po 5. ročníku Učivo 
Průřezová témata a mezipředmětové 

vztahy 

Učí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu 
vzhledem ke krajině a státu. 
 
Vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a 
sídlištích lidí na mapách Evropy a polokoulí. 
 
Vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, 
hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí 
jejich význam z hlediska přírodního, historického a 
politického. 
 
Zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti 
z vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v naší 
vlasti i v jiných zemích. 
 
 
 
 
Pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů 
k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy. 
 
Využívá archívů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako 
informačních zdrojů pro pochopení minulosti; zdůvodní 
základní význam chráněných částí přírody, nemovitých i 
movitých kulturních památek. 
 
Rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních 
reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím 
regionálních specifik. 

Místo, kde žijeme 
Zemský povrch a jeho tvary, vodstvo na 

pevnině 

Regiony ČR 

Základy státního zřízení a politického systému 

ČR, státní správa a samospráva, státní 

symboly, armáda ČR 

Evropa a svět – kontinenty, evropské státy, EU 

a cestování 

Mapy obecně zeměpisné a tematické – obsah, 

grafika, vysvětlivky 

 
Lidé a čas 
Orientace v čase a časový řád – dějiny jako 

časový slet událostí, kalendáře, letopočet, 

generace, denní režim, roční období 

Současnost a minulost v našem životě – 

proměny způsobu života, bydlení, předměty 

denní potřeby, průběh lidského života, státní 

svátky a významné dny 

Regionální památky – péče o památky, lidé a 

Hudební výchova 
 
- dobová hudba 
- hymna 
 
Výtvarná výchova a pracovní činnosti 
 
- ztvárnění jednotlivých témat 
 
 Matematika 
 
- témata slovních úloh 
 
Tělesná výchova 
 
- tématické pohybové hry 
 
Český jazyk 
 
- literární texty 
- dramatizace dějinných událostí 
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Srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob 
života a práce předků na našem území v minulosti a 
současnosti s využitím regionálních specifik. 
 
Objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a 
významných dnů. 
 
Orientuje se v základních formách vlastnictví; používá 
peníze v běžných situacích, odhadne a zkontroluje cenu 
nákupu a vrácené peníze, na příkladu ukáže nemožnost 
realizace všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, 
kdy si půjčovat a jak vracet dluhy. 
 
Poukáže v nejbližším společenském a přírodním 
prostředí na změny a některé problémy a navrhne 
možnosti zlepšení životního prostředí obce (města). 
 
 
 
 
 
 

obory zkoumající minulost 

 
 
 
 
 
Lidé kolem nás 
Principy demokracie; obchod, firmy, zájmové 

spolky, politické strany, církve, společný 

„evropský dům“ 

Právo a spravedlnost – korupce, právní 

ochrana občanů a majetku včetně nároku na 

reklamaci, soukromého vlastnictví, duševních 

hodnot 

Vlastnictví – soukromé, veřejné, osobní, 

společenské; hmotný a nehmotný majetek, 

rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti; 

hotovostní a bezhotovostní forma peněz, 

způsoby placení; banka jako správce peněz, 

úspory, půjčky 

 

 
Náměty na exkurze: Muzeum E. Štorcha v Ostroměři, Muzeum v Hořicích, Galerie v Hořicích, Městský úřad Hořice, Valdštejnský zámek 
v Jičíně, Věž Samostatnosti v Hořicích 
 

 



Školní vzdělávací program 
Základní škola Na Habru, Jablonského 865, Hořice

 

157 

 
PŘÍRODOVĚDA 

 
Přírodověda a naplňování výchovně vzdělávacích strategií. 
 

1. kompetence k učení 
- učí různým metodám poznávání živé a neživé přírody, přírodních procesů, vlastností a jevů 
- učí zpracovávat informace z hlediska důležitosti i objektivity a využívat je k dalšímu učení 

2. kompetence k řešení problémů 
- učí poznatky zobecňovat a používat v různých oblastech života 
- učí přecházet od smyslového poznávání k poznávání založenému na pojmech 
- rozvíjí schopnost objevovat a formulovat problém a hledat různé varianty řešení 
 

3. kompetence komunikativní 
- vede k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování či argumentaci 
- učí stručně, přehledně a objektivně sdělovat postup a výsledky svých pozorování 
 

4. kompetence sociální a personální 
- vede k osvojování dovedností spolupracovat, tolerovat a hledat optimální řešení 
 

5. kompetence občanské 
- vede k poznání přírody, jejich zákonitostí  
- vede k ochraně přírody a zodpovědnosti za stav životního prostředí 
 

6. kompetence pracovní 
- učí se rozvrhnout si správně práci, vyhodnocovat získaná data 
- seznamuje se se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví 
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Předmět: Přírodověda  -  nakladatelství  Fraus Ročník: 4. 

Očekávané výstupy po 4. ročníku Učivo 
Průřezová témata a mezipředmětové 

vztahy 
 
Určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se 
podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a 
pobytu v přírodě. 
 
Rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; 
vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a 
sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a 
polokoulí. 
 
Zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti 
z vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v naší 
vlasti i v jiných zemích. 
 
Vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy 
mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve 
škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě). 
 
Rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a 
odůvodní své názory, připustí svůj omyl a dohodne se 
na společném postupu řešení. 
 
Objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé 
přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti 
mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka. 
 
Vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi 
jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a 
střídáním ročních období. 

Příroda a její zákonitosti 
Poznáváme vesmír a Zemi 
Když se dívám na oblohu 
Sluneční soustava 
Země 
 
Světové strany 
Zkoumáme magnetickou sílu 
Zkoumáme horniny a minerály 
Hory a pohoří 
Z čeho se skládají horniny 
 
Půda a její vznik 
Minerální látky v živých organismech 
Zkoumáme vodu 
Když se řekne voda 
Voda a její vlastnosti 
 
Měříme objev nejen vody 
Voda a život na Zemi 
 
Pozorujeme změny v přírodě 
Podnebí na Zemi 
Počasí a jeho zaznamenávání 
Život přizpůsobený životním podmínkám 
Zkoumáme počasí 
 
Rostliny a živočichové v zimě 
Pozorujeme živou přírodu 

 
 
Hudební výchova 
 
-    zvuky věcí a zvířat kolem nás 
 
Český jazyk a literatura 
 
- využití encyklopedií a atlasů 
- využití popisu 
 
Výtvarná výchova a pracovní činnosti 
 
- ztvárnění jednotlivých témat 
 
 Matematika 
 
- témata slovních úloh 
 
Tělesná výchova 
 
- tématické pohybové hry 
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Rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se 
ve vývoji dítěte před a po jeho narození. 
 
Uplatňuje základní dovednosti a návyky související s 
podporou zdraví a jeho preventivní ochranou. 
 
 
 

Příroda živá a neživá 
Příjem vody a potravy 
Dýchání 
 
Rozmnožování 
Pohyb 
Všechny organismy jsou důležité 
Poznáváme člověka a lidské tělo 
Původ člověka 
Nemoci přenostné a nepřenosné 
Ochrana před infekcemi přenosnými krví 
/hepatitida, HIV/AIDS/ 
Prevence nemocí a úrazů, první pomoc při 
drobných poraněních 
 
V čem se lišíme od živočichů 
V čem jsme se živočichy stejní 
Rozmnožování člověka 
Stárneme a měníme se 
Partnerství, manželství, rodičovství, základy 
sexuální výchovy – rodina, vztahy v rodině, 
partnerské vztahy, osobní vztahy, etická 
stránka vztahů, etická stránka sexuality. 
 
Čísla tísňového volání, správný způsob volání 
na tísňovou linku 
Mimořádné události a rizika ohrožení s nimi 
spojená – postup v případě ohrožení /varovný 
signál, evakuace, zkouška sirén/ 
Požáry /příčiny a prevence vzniku požárů, 
ochrana a evakuace při požáru/ 
Integrovaný záchranný systém 
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Když jsme nemocní 
Příroda ovlivňuje člověka 
Pozorujeme přírodu kolem nás 
Přírodní společenstva 
 
Přírodní společenstvo lesa 
Přírodní společenstvo louky 
Přírodní společenstvo řeky 
Chráníme přírodu 
Příroda a její zákonitosti v mém životě 
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Předmět: Přírodověda  -- nakladatelství Fraus Ročník: 5. 

Očekávané výstupy po 5. ročníku Učivo 
Průřezová témata a mezipředmětové 

vztahy 
 
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). 
 
Srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob 
života a práce předků na našem území v minulosti a 
současnosti s využitím regionálních specifik. 
 
Objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé 
přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti 
mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka. 
 
Zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách 
regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi 
organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení 
organismů prostředí. 
 
Porovnává na základě pozorování základní projevy 
života na konkrétních organismech, prakticky třídí 
organismy do známých skupin, využívá k tomu i 
jednoduché klíče a atlasy. 
 
Zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a 
rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka 
podporovat nebo poškozovat. 
 
Stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich 
vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí; v 

– Země a Měsíc 
– Vesmír 
– sluneční soustava 
– podmínky života na Zemi 

 
– rozmanitost živé a neživé přírody 
– voda, vzduch, půda, sluneční záření 
– působení člověka na přírodu 
 
– rozmanitost životních podmínek u nás 
– poznávání základních rostlin dle jejich 

životních podmínek a užitku 

 
– rostliny v ročních obdobích 
– stavba těla rostlin 
– zvířata domácí, polní a lesní 
 
– ryby 
– hmyz 
– jména rostlin a živočichů 
 
– třídění rostlin a živočichů 
– obratlovci a bezobratlí 
– člověk – původ, vývoj, životní prostředí 
 
– ústrojí lidského těla 

 
 
Hudební výchova 
 
-    zvuky věcí a zvířat kolem nás 
 
Český jazyk a literatura 
 
- využití encyklopedií a atlasů 
- využití popisu 
 
Výtvarná výchova a pracovní činnosti 
 
- ztvárnění jednotlivých témat 
 
 Matematika 
 
- témata slovních úloh 
 
Tělesná výchova 
 
- tématické pohybové hry 
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modelové situaci prokáže schopnost se účinně chránit. 
 
Založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, 
vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu. 
 
Využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních 
funkcí jednotlivých orgánových soustav a k podpoře 
vlastního zdravého způsobu života. 
 
Účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek 
podle vlastních potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných 
osob. 
 
Uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících 
zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné 
události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a 
vyvodí odpovídající závěry pro své chování jako chodec a 
cyklista. 
 
Uplatňuje základní dovednosti a návyky související s 
podporou zdraví a jeho preventivní ochranou. 
 
Předvede v modelových situacích osvojené jednoduché 
způsoby odmítání návykových látek. 
 
Rozpozná život ohrožující zranění; ošetří drobná poranění a 
zajistí lékařskou pomoc. 
 
Uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje 
se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci 
a děvčaty v daném věku 

– péče o zdraví 
– člověk a technika 
– návykové látky, hrací automaty a počítače, 

závislost, nebezpečí komunikace 
prostřednictvím el.médií, přivolání pomoci 
v případě ohrožení fyzického a duševního 
zdraví 

–  
 
– výroba druhotných surovin (železo, sklo, 

cukr, papír) 
– energie a člověk 
 
– elektrická energie v životě člověka 
– zásady první pomoci 
 
– ochrana přírody 
– třídění odpadů 
– ekologická výchova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Během roku referáty na vybraná témata 

 
Náměty na exkurze: Planetárium Hradec Králové, ZOO Dvůr Králové nad Labem, Botanická zahrada Liberec, zahradnictví v Hořicích, Muzeum 
nerostů a kamenů v Nové Pace, IQ park v Liberci, VÚO Holovousy – pěstitelství, ovocnářství a šlechtění, SPŠK v Hořicích  
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Předmět: Přírodověda – nakladatelství SPN Ročník: 4. 

Očekávané výstupy po 4. ročníku Učivo 
Průřezová témata a mezipředmětové 

vztahy 
 
Rozmanitost přírody: 
 
Objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé 
přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti 
mezi konečným vzhledem přírody a činnosti člověka. 
 
 
 
 
 
Zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách 
regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi 
organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení 
organismů prostředí. 
 
 
Porovnává na základě pozorování základní projevy 
života na konkrétních organismech, prakticky třídí 
organismy do známých skupin, využívá k tomu i 
jednoduché klíče a atlasy. 
 
 
 
 
Zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a 
rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka 
podporovat nebo poškodit. 
 

 
Rozmanitost  přírody: 
 
Voda a vzduch – výskyt vlastností a formy 
vody, oběh vody v přírodě, vlastnosti, složení, 
proudění vzduchu, význam pro život. 
 
Nerosty, horniny a půda – některé 
hospodářsky významné horniny a nerosty, 
zvětrávání, vznik půdy a její význam. 
 
Rostliny, houby, živočichové – znaky života, 
životní potřeby a projevy, průběh a způsob 
života, výživa, stavba těla u některých 
nejznámějších druhů, význam v přírodě a pro 
člověka.  
 
Životní podmínky – rozmanitost podmínek 
života na Zemi; význam ovzduší, vodstva, 
půd, rostlinstva a živočišstva na Zemi. 
 
Rovnováha v přírodě – význam, vzájemné 
vztahy mezi organismy, základní 
společenstva. 
 
Ohleduplné chování k přírodě a ochrana 
přírody – odpovědnost lidí, ochrana a tvorba 
životního prostředí, ochrana rostlin a 
živočichů, likvidace odpadů, živelné pohromy 

 
 
 
Hudební výchova 
 
-    zvuky věcí a zvířat kolem nás 
 
Český jazyk a literatura 
 
- využití encyklopedií a atlasů 
- využití popisu 
 
Výtvarná výchova a pracovní činnosti 
 
- ztvárnění jednotlivých témat 
 
 Matematika 
 
- témata slovních úloh 
 
Tělesná výchova 
 
- tématické pohybové hry 
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Stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich 
vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí; 
v modelové situaci prokáže schopnost se účinně chránit. 
Založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, 
vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu. 
 
 
Člověk a jeho zdraví 
Rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se 
ve vývoji dítěte před a po jeho narození. 
 
Účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a 
odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na 
oprávněné nároky jiných osob. 
 
Uplatňuje účelné způsoby chování v situacích 
ohrožujících zdraví a v modelových situacích 
simulujících mimořádné události; vnímá dopravní 
situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající 
závěry pro své chování jako chodec a cyklista. 
 
Předvede v modelových situacích osvojené jednoduché 
způsoby odmítání návykových látek. 
 
Uplatňuje základní dovednosti a návyky související 
s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou. 
 
Rozpozná život ohrožující zranění; ošetří drobná 
poranění a zajistí lékařskou pomoc. 
 

a ekologické katastrofy. 
 
Rizika v přírodě – rizika spojená s ročními 
obdobími a sezónními činnostmi; mimořádné 
události způsobené přírodními vlivy a ochrana 
před nimi.  
 
 
 
Člověk a jeho zdraví 
Lidské tělo – životní potřeby člověka, vývoj 
jedince. 
 
Péče o zdraví – zdravý životní styl, denní 
režim, správná výživa, výběr a způsoby 
uchovávání potravin, vhodná skladba stravy, 
pitný režim, prevence nemocí a úrazů, první 
pomoc při drobných poraněních, osobní, 
intimní a duševní hygiena. 
 
 
 
 
Návykové látky a zdraví – návykové látky, 
hrací automaty a počítače, odmítání 
návykových látek. 
 
Osobní bezpečí – bezpečné chování 
v rizikovém prostředí, bezpečné chování 
v silničním provozu, týrání, šikana, sexuální a 
jiné zneužívání, brutalita a jiné formy násilí 
v médiích. 
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Předmět: Přírodověda – nakladatelství SPN Ročník: 5. 

Očekávané výstupy po 5. ročníku Učivo 
Průřezová témata a mezipředmětové 

vztahy 
Rozmanitost přírody: 
Objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé 
přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti 
mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi 
jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a 
střídání ročních období. 
 
Zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách 
regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi 
organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení 
organismů prostředí. 
 
 
Porovnává na základě pozorování základní projevy 
života na konkrétních organismech, prakticky třídí 
organismy do známých skupin, využívá k tomu i 
jednoduché klíče a atlasy. 
 
 

Rozmanitost přírody: 
Látky a jejich vlastnosti – třídění látek, změny 
látek a skupenství, vlastnosti, porovnávání 
látek a měření veličin s praktickým užíváním 
základních jednotek. 
 
Voda a vzduch – význam pro život. 
 
Nerosty, horniny a půda – některé 
hospodářsky významné horniny a nerosty, 
zvětrávání, vznik půdy a její význam. 
 
Vesmír a Země – sluneční soustava, den a noc, 
roční období. 
 
 
Rostliny, houby, živočichové – znaky života, 
životní potřeby a projevy, průběh a způsob 
života, výživa, stavba těla u některých 
nejznámějších druhů, význam v přírodě a pro 
člověka.  
 
Životní podmínky – rozmanitost podmínek 
života na Zemi; význam ovzduší, vodstva, 
půd, rostlinstva a živočišstva na Zemi; 
podnebí a počasí. 
 
 

 
 
Hudební výchova 
 
-    zvuky věcí a zvířat kolem nás 
 
Český jazyk a literatura 
 
- využití encyklopedií a atlasů 
- využití popisu 
 
Výtvarná výchova a pracovní činnosti 
 
- ztvárnění jednotlivých témat 
 
 Matematika 
 
- témata slovních úloh 
 
Tělesná výchova 
 
- tématické pohybové hry 
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Zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a 
rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka 
podporovat nebo poškodit. 
 
 
 
 
 
 
 
Stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich 
vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí; 
v modelové situaci prokáže schopnost se účinně chránit. 
 
 
Založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, 
vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu. 
 
 
 
Člověk a jeho zdraví 
 
Využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení 
základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a 
podpoře vlastního zdravého způsobu. 
 
Rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se 
ve vývoji dítěte před a po jeho narození. 
 
Účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a 
odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na 
oprávněné nároky jiných osob. 

Rovnováha v přírodě – význam, vzájemné 
vztahy mezi organismy, základní 
společenstva. 
 
Ohleduplné chování k přírodě a ochrana 
přírody – odpovědnost lidí, ochrana a tvorba 
životního prostředí, ochrana rostlin a 
živočichů, likvidace odpadů, živelné pohromy 
a ekologické katastrofy. 
 
Rizika v přírodě – rizika spojená s ročními 
obdobími a sezónními činnostmi; mimořádné 
události způsobené přírodními vlivy a ochrana 
před nimi.  
 
 
 
 
 
 
Člověk a jeho zdraví 
 
Lidské tělo – stavba těla, základní funkce a 
projevy, životní potřeby, životní potřeby 
člověka, pohlavní rozdíly mezi mužem a 
ženou, základy lidské reprodukce, vývoj 
jedince.  
 
 
Péče o zdraví – zdravý životní styl, denní 
režim, správná výživa, výběr a způsoby 
uchovávání potravin, vhodná skladba stravy, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Během roku referáty na vybraná témata 
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Uplatňuje účelné způsoby chování v situacích 
ohrožujících zdraví a v modelových situacích 
simulujících mimořádné události; vnímá dopravní 
situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající 
závěry pro své chování jako chodec a cyklista. 
 
 
 
 
 
 
Předvede v modelových situacích osvojené jednoduché 
způsoby odmítání návykových látek. 
 
 
 
Uplatňuje základní dovednosti a návyky související 
s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou. 
 
Rozpozná život ohrožující zranění; ošetří drobná 
poranění a zajistí lékařskou pomoc. 
 
 
Uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a 
orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního 
chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku.  
 
 

pitný režim, nemoci přenosné a nepřenosné, 
ochrana před infekcemi přenosnými krví 
(HIV/AIDS, hepatitida), drobné úrazy a 
poranění, prevence nemocí a úrazů, první 
pomoc při drobných poraněních, osobní, 
intimní a duševní hygiena. 
 
Partnerství, manželství, rodičovství, základy 
sexuální výchovy – rodina, vztahy v rodině, 
partnerské vztahy, osobní vztahy, etická 
stránka vztahů, etická stránka sexuality. 
 
Návykové látky a zdraví – návykové látky, 
hrací automaty a počítače, závislost, odmítání 
návykových látek, nebezpečí komunikace 
prostřednictvím elektronických médií. 
 
Osobní bezpečí, krizové situace – vhodná a 
nevhodná místa pro hru, bezpečné chování 
v rizikovém prostředí, označování 
nebezpečných látek; bezpečné chování 
v silničním provozu, dopravní značky; šikana, 
týrání, sexuální a jiné zneužívání, brutalita a 
jiné formy násilí v médiích. 
 
Přivolání pomoci v případě duševního 
fyzického a duševního zdraví – služby 
odborné pomoci, čísla tísňového volání, 
správný způsob volání na tísňovou linku.  
 
Mimořádné události a rizika ohrožení s nimi 
spojená –integrovaný záchranný systém.  
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ČLOVĚK A SPOLEČNOST 
 

DĚJEPIS 
Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je kultivace historického vědomí jedince a 

uchování kontinuity historické paměti, především ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důležité je zejména poznávání dějů, které zásadním 
způsobem ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do obrazu naší současnosti. Důraz je kladen na hlubší poznání dějin vlastního národa 
v kontextu se světovým a evropským vývojem. V tomto kontextu se jedná především o dějiny 19. a 20. století, kde leží kořeny většiny 
současných společenských jevů. Významně se uplatňuje zřetel k základním hodnotám evropské civilizace. Podstatné je rozvíjet časové a 
prostorové představy historických jevů a dějů. Žáci jsou vedeni k poznání, že historie není jen uzavřenou minulostí, ale je kladením otázek, jimiž 
se současnost prostřednictvím minulosti ptá po svém vlastním charakteru. Obecné historické problémy jsou konkretizovány prostřednictvím 
zařazování dějin regionu i dějin místních. 
 

Dějepis je povinným vyučovacím předmětem pro žáky II. stupně ZŠ v 6. – 9. ročníku. Navazuje na základy, které žáci získali ve 
vlastivědě ve 4. a 5. ročníku. Vyučuje se v 2 hodinové týdenní dotaci (celkem 8 hodin). 
 
 Výuka dějepisu rozvíjí zejména kompetence občanské a komunikativní. 
Výuka dějepisu směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: 

- rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, k utváření a upevňování vědomí sounáležitosti 
k evropské kultuře 

- hledání paralel mezi minulými a současnými událostmi a k jejich porovnávání s obdobnými či odlišnými jevy a procesy v evropském a 
celosvětovém měřítku 

- utváření pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou zkušenost 
- rozlišování mýtů a skutečnosti, objektivní posouzení společenských jevů současnosti i minulosti 
- rozpoznání názorů a postojů ohrožujících lidskou důstojnost nebo odporujících základním principům demokratického soužití; ke 

zvyšování odolnosti vůči myšlenkové manipulaci 
- formování úcty k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům; k rozvíjení respektu ke kulturním či jiným odlišnostem lidí, skupin i 

společenství 
- získávání orientace v aktuálním dění v ČR, EU a ve světě 
- uplatňování vhodných prostředků komunikace k vyjadřování vlastních myšlenek, citů, názorů a k přiměřenému obhajování práv 
- zařazování událostí do chronologické následnosti a vysvětlování jejich vzájemných vztahů 
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- seznámení se s významnými událostmi a osobnostmi minulosti, které mají důležitý význam i pro dobrou orientaci v současném životě 
- poznání a pochopení hospodářských, sociálních, politických i kulturních změn v národních i světových dějinách a jejich důsledků pro 

současnost i budoucnost 
- poznání a pochopení principů, na nichž spočívá demokratická společnost a základy jejich politických institucí  
 
Z průřezových témat se v dějepise rozvíjí zejména Výchova demokratického občana a Výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech. 
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Předmět: Dějepis  Ročník: 6. 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
- uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti 

dějepisných poznatků 
- uvede příklady zdrojů informací o minulosti; 

pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje 
shromažďovány 

- orientuje se na časové ose a v historické mapě, 
řadí chronologicky hlavní historické epochy  

 
 
 
- charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců, 

jejich materiální a duchovní kulturu 
- objasní význam zemědělství, dobytkářství a 

zpracování kovů pro lidskou společnost 
- uvede příklady archeologických kultur na našem 

území 
 
 
 
 
- rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami 

a vznikem prvních velkých zemědělských 
civilizací 

- uvede nejvýznamnější typy starověkých památek, 
které se staly součástí světového kulturního 
dědictví 

-  

- význam zkoumání dějin, získávání informací 
o dějinách, historické prameny 

- historický čas a prostor, časová přímka, 
periodizace dějin 

 
 
 
PRAVĚK  
- výklad vzniku světa a člověka v mýtech, 

náboženstvích a na principu vědeckého 
poznání 

- člověk zručný, vzpřímený, rozumný, dnešního 
typu 

- lidská společnost v pravěku – starší, mladší a 
pozdní doba kamenná 

- střední Evropa ve střední a mladší době 
kamenné  

 
STAROVĚK 
- nejstarší starověké civilizace a jejich kulturní 

odkaz – Sumer, Starobabylónská říše, Egypt, 
Indie, Čína 

- střední Evropa v pozdní době kamenné a 
v době bronzové 

 

září 
- z časových přímek v učebnici vyčte 

základní údaje 
 
- do časových přímek zaznamenává 

periodizaci dějin, typy člověka, 
vývoj starověkých států 

 
říjen 
- typy člověka – vyrobí tabulku, do 

které zapíše období existence, 
archeologická naleziště, způsob 
obživy, společenství, nástroje, obydlí 

listopad 
 
prosinec 
 
 
 
 
leden 
 
 
 
 
 
 
 

Vysvětlivky: 
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Předmět: Dějepis Ročník: 6. 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
- porovná formy vlády a postavení společenských 

skupin v jednotlivých státech a vysvětlí podstatu 
antické demokracie 

- je schopen základní orientace ve starověkých 
dějinách Řecka a Říma 

- demonstruje na konkrétních příkladech přínos 
antické kultury 

- uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou 
civilizaci 

- vysvětlí zrod křesťanství a souvislost s judaismem 
- porovná formy vlády a postavení společenských 

skupin v jednotlivých státech a vysvětlí podstatu 
antické demokracie 

Starověké Řecko 
- příchod řeckých kmenů, období mykénské 
- doba homérská, úloha náboženství  
- vznik řeckých městských států 
- velká řecká kolonizace a její důsledky 
- Atény a Sparta 
- řecko – perské války 
- řecká vzdělanost, věda a umění 
- peloponéská válka 
- Makedonie a její vzestup, Alexandr Veliký 
Střední Evropa v době železné 
 
Starověký Řím 
- počátky římského městského státu a jeho 

vývoj do ovládnutí Itálie 
- zápas o nadvládu nad Středozemním 

mořem  
- římská republika, Spartakovo povstání 
- římské císařství 
- vznik křesťanství 
- Evropa v době římské 
- zánik říše západořímské 
- římská vzdělanost, věda a umění 

únor 
 
 
 
 
 
 
březen 
 
 
 
 
duben 
 
 
 
 
květen 
 
 
 
červen 
 
- průběžně referáty – významné 

osobnosti, kulturní témata aj. 
- práce se slepou mapou – do mapy 

zakreslí starověké orientální státy, 
významná místa dějin starověkého 
Řecka a Říma, řeky, poloostrovy, 
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moře 
- četba ukázek z literatury  
- možnost exkurze – centrum 

experimentální archeologie ve 
Všestarech  

- po žácích nebudou vyžadovány 
letopočty, ale žáci budou mít 
chronologickou představu dějinného 
vývoje  

 
Mezipředmětové vztahy: 
- zeměpis (orientace na mapě, vznik 

prvních států) 
- ČJ – literární výchova (ukázky 

z literárních děl, řecké báje) 
- občanská výchova  
- matematika (počítání před naším 

letopočtem a našeho letopočtu) 
 

Vysvětlivky: 
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Předmět: Dějepis Ročník: 7. 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
- popíše změny v Evropě, které nastaly v důsledku 

příchodu nových etnik, christianizace a vzniku států 
- porovná základní rysy západoevropské, byzantsko-

slovanské a islámské kulturní oblasti 
- objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní vývoj 

českého státu a postavení těchto státních útvarů v 
evropských souvislostech 

- charakterizuje významná období vývoje českého 
státu (Přemyslovci, Karel IV., Václav IV., husitství, 
Jiří z Poděbrad, Jagellonci) v kontextu s evropským 
vývojem 

- vymezí úlohu víry a křesťanství v životě 
středověkého člověka, konflikty mezi mocí světskou 
a církevní, vztah křesťanství ke kacířství a jiným 
věroukám 

- popíše postavení jednotlivých vrstev středověké 
společnosti 

- uvede příklady románské a gotické kultury 
- vymezí význam husitské tradice pro český politický 

a kulturní život 
 
 

STŘEDOVĚK 
- vytváření středověké Evropy, stěhování 

národů 
- Francká říše 
- Byzantská říše 
- křesťanství v raném středověku 
- Arabové a jejich výboje, islám 
- slovanské kmeny 
- Sámova říše 
- Velkomoravská říše 
- počátky českého státu, první Přemyslovci 
- slovanské státy 
- Svatá říše římská 
- český stát v raném středověku, první 

přemyslovští králové 
- románská kultura 
- život zemědělců, vznik měst a jejich 

význam 
- struktura středověké společnosti 
- křížové výpravy 
- gotická kultura, středověká vzdělanost 
- český stát za posledních Přemyslovců 
- český stát za vlády Lucemburků 
- husitství – počátky, průběh, výsledky 
- vláda Jiřího z Poděbrad 
- český stát za vlády Jagellonců 

září 
 
 
 
 
 
říjen 
 
 
 
 
listopad 
 
 
 
 
 
 
prosinec 
 
 
 
leden 

 
únor 
- regionální dějiny – bitva na Gothardu 
 
 

Vysvětlivky: 
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Předmět: Dějepis Ročník: 7. 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
- popíše a demonstruje průběh zámořských objevů, 

jejich příčiny a důsledky 
- charakterizuje renesanční kulturu 
- vysvětlí znovuobjevení antického ideálu člověka, 

nové myšlenky žádající reformu církve včetně 
reakce církve na tyto požadavky 

- objasní postavení českého státu v podmínkách 
Evropy rozdělené do řady mocenských a 
náboženských center a jeho postavení uvnitř 
habsburské monarchie 

- objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté války a 
posoudí její důsledky 

- na příkladech evropských dějin konkretizuje 
absolutismus, konstituční monarchii, 
parlamentarismus 

- rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních 
stylů a uvede jejich představitele a příklady 
významných kulturních památek 
 

- soupeření Anglie a Francie, stoletá válka 
- turecké výboje, konec Byzantské říše 
- vyhnání Arabů z Pyrenejského 

poloostrova, vznik španělského království 
 
NOVOVĚK 
- hospodářské a společenské změny 

v Evropě v 15. a 16. století 
- zámořské objevy 
- renesance a humanismus  
- náboženská reformace a její šíření 

Evropou 
- boj Nizozemí za svobodu 
- české země po nástupu Habsburků 
- české země v době předbělohorské 
- české stavovské povstání 
- třicetiletá válka 
- počátky absolutistické monarchie v Anglii 
- občanská válka v Anglii 
- absolutistická monarchie ve Francii, vláda 

Ludvíka XIV. 
 

březen 
 
 
 
 
duben 
 
 
 
 
 
květen 
 
 
 
 
červen 
 
- možnosti exkurze – Kutná Hora nebo 

Praha (gotická kultura) 
- umělecké slohy – nakreslí znaky 

architektury nebo nalepí příklady 
památek, z obrázků vybere památky 
daného uměleckého slohu 

- průběžně referáty 
- práce se slepou mapou – do mapy 

Evropy zakreslí raně středověké 
státy, územní změny českého státu, 
do mapy světa objevné cesty 
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- četba ukázek z literatury  
- důraz nebude kladen na znalost 

letopočtů, ale na orientaci na časové 
přímce a na chronologickou 
představu dějinného vývoje 

 
Mezipředmětové vztahy: 
- zeměpis (orientace na mapě, utváření 

evropských států, zámořské plavby) 
- český jazyk (slovanské jazyky, české 

pověsti) 
- občanská výchova (vznik křesťanství 

a islámu, parlamentarismus, 
absolutismus) 

- výtvarná výchova (umělecké slohy) 

Vysvětlivky: 
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Předmět: Dějepis Ročník: 8. 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
- vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické a 

kulturní změny ve vybraných zemích a u nás, které 
charakterizují modernizaci společnosti 

- rozpozná základní znaky kulturních stylů a uvede 
jejich představitele a příklady významných 
kulturních památek 

- objasní souvislost mezi událostmi francouzské 
revoluce a napoleonských válek na jedné straně a 
rozbitím starých společenských struktur v Evropě na 
straně druhé 

- porovná jednotlivé fáze utváření novodobého 
českého národa v souvislosti s národními hnutími 
vybraných evropských národů  

- charakterizuje emancipační úsilí významných 
sociálních skupin; uvede požadavky formulované ve 
vybraných evropských revolucích 

- na vybraných příkladech demonstruje základní 
politické proudy 

- 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  

- objasní postavení českých zemí v Rakousko-
Uhersku a hlavní cíle české politiky  

 

- absolutismus v Rusku, Petr I.  
- Svatá říše římská národa německého 
- vznik a rozvoj Pruska 
- habsburská monarchie po třicetileté válce 
- české země po třicetileté válce 
- habsburská monarchie a české země za 

vlády Marie Terezie a Josefa II. 
- barokní kultura, osvícenství 
- vznik USA 
- Rusko za Kateřiny II. 
- Velká francouzská revoluce – příčiny, 

průběh, výsledky 
- napoleonské války 
- uspořádání Evropy po Vídeňském 

kongresu 
- průmyslová revoluce 
- revoluční a národně osvobozenecké hnutí 

v Evropě 
- klasicismus, romantismus 
- habsburská monarchie v 1. pol. 19. stol. 
- české národní obrození 
- revoluce 1848 – 1849 – ve Francii, v Itálii, 

v Německu 
- revoluční rok 1848 v českých zemích a 

v habsburské monarchii 
- viktoriánská Anglie 
- sjednocení Itálie a Německa  
- Francie za Napoleona III., Komuna 

září 
 
 
říjen 
 
 
 
listopad 
 
 
prosinec 
 
leden 
 
 
 
únor 
 
 
 
březen 
 
 
 
duben 
 
 
 

Vysvětlivky: 
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Předmět: Dějepis Ročník: 8. 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

 - rozpad osmanské říše 
- carské Rusko 
- občanská válka v USA 
- kolonialismus 
- věda, technika, kultura 
- habsburská monarchie v 2. pol. 19. stol. 
- české země v 2. pol. 19. stol. a před první 

světovou válkou – hospodářský, politický 
a kulturní vývoj 

- politické proudy (konzervativismus, 
liberalismus, demokratismus, socialismus), 
ústava, politické strany, občanská práva 

-  

květen 
 
 
 
červen 
- regionální dějiny – bitva u Sadové 

1866 
 
 
 
- umělecké slohy – nakreslí znaky 

architektury nebo nalepí příklady 
památek, obrázky památek zařadí 
k uměleckým slohům 

- do časových přímek zaznamenává 
vládu významných panovníků 
českých zemí 

- průběžně referáty 
- práce se slepou mapou – do mapy 

zakreslí územní změny v Evropě, 
kolonie 

- četba ukázek z literatury  
- důraz nebude kladen na znalost 

letopočtů, ale na chronologickou 
představu dějinného vývoje 

Vysvětlivky: 
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Předmět: Dějepis Ročník: 8. 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

  Mezipředmětové vztahy: 
- zeměpis (orientace na mapě, 

kolonialismus) 
- ČJ - literární výchova (národní 

obrození, literární ukázky) 
- občanská výchova (občanská práva a 

svobody) 
- anglický jazyk (vznik USA) 
- fyzika, chemie (průmyslová 

revoluce, rozvoj vědy a techniky) 
- výtvarná výchova (umělecké slohy) 
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Předmět: Dějepis Ročník: 9. 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
- popíše příčiny, průběh a výsledky obou světových 

válek a postavení a úlohu českého národa v nich 
- na příkladech demonstruje zneužití techniky ve 

světových válkách a jeho důsledky 
- rozpozná klady a nedostatky demokratických 

systémů 
- 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 

- na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a 
jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv 

- zhodnotí postavení Československa v evropských 
souvislostech a její vnitřní sociální, politické, 
hospodářské a kulturní prostředí 

- vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa; 
uvede příklady střetávání obou bloků 

- vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a politické 
důvody euroatlantické hospodářské a vojenské 
spolupráce  

- posoudí postavení rozvojových zemí 
- prokáže základní orientaci v problémech současného 

světa 
 

- změny v hospodář. oblasti v 2. pol. 19. st. 
- charakteristika rakouského politického 

života 
- politika českého měšťanstva 
- česká a světová kultura přelomu 19. a 20. 

století  
- velmoci na konci 19. století 
- mezinárodní vztahy před první světovou 

válkou 
- 1. svět. válka – příčiny, průběh, důsledky  
- ruská revoluce  
- pařížská mírová konference, nové politické 

uspořádání Evropy 
- domácí a zahraniční odboj, vznik 

Československa 
- Československo ve 20. letech 20. stol. 
- vznik SSSR, projevy a důsledky stalinismu 
- světová hospodářská krize 
- nacismus v Německu, šíření fašismu 
- Československo ve 30. letech 20. stol. 
- Mnichovská konference a její důsledky 
- druhá republika (Česko – Slovensko)  
- vznik Protektorátu Čechy a Morava  
- druhá světová válka (přepadení Polska, 

západní Evropy, SSSR, válka v Tichomoří, 
v severní Africe, Itálii, obrat ve válce, 
otevření druhé fronty, 

září 
 
 
 
 
říjen 
 
 
 
 
 
listopad 
 
 
 
 
 
 
prosinec 
 
 
 
leden 
 
 
 
únor 

Vysvětlivky: 
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Předmět: Dějepis  Ročník: 9. 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

 postupné osvobozování okupovaných 
zemí, vítězství protihitlerovské koalice)  

- holocaust  
- Protektorát Čechy a Morava, domácí a 

zahraniční odboj, heydrichiáda, 
osvobozování Československa, květnové 
povstání  

- poválečné uspořádání světa  
- obnovení Československé republiky, zápas 

demokratických sil s komunisty  
- únorový převrat v Československu  
- vytvoření totalitního režimu 

v Československu  
- studená válka, rozdělení světa do bloků  
- vývoj v mimoevropských zemích, rozpad 

koloniálního systému  
- poválečný vývoj v SSSR a v zemích pod 

jeho vlivem  
- poválečný vývoj v USA, v západní Evropě  
- válka ve Vietnamu  
- Československo v 50. - 60. letech 20. stol. 
- pokus o reformu v roce 1968  
- vojenské přepadení Československa a jeho 

důsledky  
- Československo v 70. a 80. letech 20. stol.   
- rozklad totalitního režimu 

v Československu, pád komunismu 
- vznik České republiky, rozpad sovětského 

bloku 

 
 
 
 
 
březen 
 
 
 
 
 
 
 
duben 
 
 
 
 
 
 
 
květen 
 
 
 
červen 
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Předmět: Dějepis  Ročník: 9. 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

 - globální problémy lidstva 
- problémy současnosti 
- věda, technika a vzdělání jako faktory 

vývoje; sport a zábava 
 

- možnost exkurze – pevnost Hanička 
nebo Dobrošov 

- průběžně referáty 
- zobrazení první a druhé světové 

války v literatuře a filmu 
- četba ukázek z literatury  
- využití videonahrávek  
- do časových přímek zaznamenává 

klíčové události vývoje 
Československa, průběh druhé 
světové války 

- práce se slepou mapou – do mapy 
zakreslí územní vývoj 
Československa ve 20. století, 
rozdělení Evropy do východního a 
západního bloku 

Mezipředmětové vztahy: 
- zeměpis (orientace na mapě, změny 

na mapě Evropy a světa pro první a 
po druhé světové válce, po rozpadu 
sovětského bloku) 

- ČJ – literární výchova (četba 
literárních ukázek) 

- občanská výchova (lidská práva a 
svobody, holocaust, totalitní režimy, 
demokracie) 

- fyzika, chemie (rozvoj vědy a 
techniky, zneužití techniky ve válce) 
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OBČANSKÁ VÝCHOVA -  RODINNÁ VÝCHOVA 
 

Dřívější občanská a rodinná výchova jsou sloučeny v jeden vyučovací blok v každém ročníku s názvem občanská výchova. Propojuje se v ní jak 
témata vzdělávací oblasti člověk a společnost, tak i vzdělávací oblasti výchova ke zdraví.  
  

Tento předmět má týdenní časovou dotaci 7 vyučovacích hodin. V 6., 7. a 9. ročníku jsou to 2 hodiny týdně, v 8. ročníku pouze 1 
vyučovací hodina. Nad rámec této dotace jsou organizovány přednášky a besedy s externími lektory. 
 

 Společný předmět obou témat připravuje žáky na jejich budoucí život především po praktické stránce, tento předmět by měl být úzce 
spjatý s praxí, s věcmi, které žáky denně obklopují, kterým rozumí, jejichž potřebu si uvědomují. 

Seznamuje žáky se začleňováním do různých společenských vztahů a vazeb, podílí se na jejich sebepoznávání a poznávání osobností 
druhých lidí, k pochopení svého jednání i jednání druhých v kontextu různých životních situací. Učí žáky respektovat, ale i uplatňovat morální 
zásady a pravidla společenského soužití, zároveň přebírat odpovědnost za vlastní názory, chování, jednání a nést důsledky s tím spojené. 
Motivuje je k aktivní účasti na životě demokratické společnosti. U žáků upevňuje hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní 
návyky, rozvíjejí dovednosti odmítat škodlivé látky, učí je předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohrožení v každodenních i mimořádných 
situacích. Prohlubuje poznatky o rodině, škole a vrstevnících, o přírodě, o člověku a vztazích mezi lidmi. 

Občanská výchova pracuje s poznatky z hodin dějepisu, zeměpisu či přírodopisu. Integruje v sobě průřezová témata – osobnostní a 
sociální výchova, výchova demokratického občana, multikulturní výchova a výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. 
 Významný prostor je v rámci předmětu občanská výchova věnován výchově ke zdravému životnímu stylu, ekologické a environmentální 
výchově, finanční gramotnosti, ale také mediální a etické výchově. 

Obsah předmětu je členěn do tematických celků, v jejichž rámci je učivo dále děleno do základního a rozšiřujícího učiva. Výběr 
rozšiřujícího učiva závisí na konkrétních podmínkách výuky s přihlédnutím ke vzdělávacím potřebám a zájmům žáků. V předmětu lze využívat 
aktivizující formy a metody výuky, uplatňuje se zde práce ve skupinách, situační hry, řízené a spontánní diskuze, videoprogramy, besedy 
s odborníky. 

Vzdělávací strategie na úrovni vyučovacího předmětu, kterými škola směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků: 

 1.  kompetence k učení 
- zadáváním projektů vedeme žáky k samostatnému myšlení a systematickému      vyhledávání a třídění informací z různých zdrojů 
-  uplatňujeme motivaci k tvorbě návyků vedoucích k správnému životnímu stylu 
-  seznamuje se zásadami zdravé výživy, pohybové kultury a první pomoci 
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- učíme základní postupy při mimořádných událostech, vedoucí k uplatnění sociálních dovedností, které jsou nutné při kontaktu se sociálně 
patologickými jevy 

 2.      kompetence k řešení problémů 
- směřujeme žáky k hledání různých variant řešení problémových situací, se kterými se setkávají nejen ve škole, ale i mimo ni 
- navrhujeme modelové situace, ve kterých vedou k cíli různé cesty 

 3.      kompetence komunikativní 
- v rámci diskuse vedeme žáky ke schopnosti obhájit svůj vlastní postoj a zároveň vyslechnout názory ostatních 

 4.      kompetence sociální a personální  
- zařazováním kooperativních metod rozvíjíme schopnost pracovat společně a respektovat práci i úspěchy vlastních i druhých 
- vedeme žáky k toleranci a empatii 

 5.  kompetence občanské 
- v hodinách občanské výchovy vedeme žáky k uplatňování svých občanských práv a zároveň k toleranci práv druhých 
- motivujeme je k aktivní účasti na životě v demokratické společnosti 
- vedeme žáky v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a životními cíli k přijímání odpovědnosti za bezpečné sexuální chování 
k návykovým látkám 

 6. kompetence pracovní 
- vyžadujeme odevzdání zadaných prací v dohodnuté podobě a termínu 
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Předmět: Občanská výchova Ročník:  6. 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák: 
 Uvědomuje si význam vzdělání, společných pravidel a norem ve školním 

kolektivu, význam tolerance i spolupráce. 
 Zná zásady efektivního učení. 
 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. 

 Navrhuje způsoby řešení neshod a konfliktů nenásilným způsobem. 
 Respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá 

k utváření dobrých mezilidských vztahů v komunitě. 
 Uvědomuje si význam volnočasových aktivit pro zdraví člověka. 
 Uvádí klady a zápory při využívání multimediálních zařízení v životě člověka. 
 Posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních 

úkolů a dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci. 
 

 Chápe závislosti člověka na přírodě v návaznosti na vegetační cyklus přírody 
 
 

 Orientuje se v typech a historii vývoje kalendáře. 
 Jmenuje a vyhledává v kalendáři významné dny a svátky, dokáže je spojit se 

zvyky a tradicemi. 
 

 Dokáže vysvětlit pojem domov, přejít k pojmům obec, vlast, Evropa, svět. 
 Vlastními slovy dokáže vyjádřit vztah k místu, kde žije. 
 Vnímá krajinné a ekologické prostředí. 

 
 
 

Občanská výchova 
Život ve škole 
Škola - základ života 
I ve škole s pravidly 
Umění učit se 
Vedení záznamu o čase stráveném 
u televize, videa a počítače 
Kamarádství, přátelství, láska 
Vyrovnávání se s problémy 
 
 
 
 
 
 
Člověk v rytmu času 
Čas nezastavíš 
Cyklus přírody 
 
Kalendář 
Lidé a kalendář, dlouhé soužití 
s mnoha podobami 
 
Domov je tam, kde 
Místo, kde žijeme 
Obec a obecní zřízení 
Životní prostředí 
 
 

září 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
říjen 
MEZIPŘ. 
VZTAHY – D 
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 Dokáže vysvětlit význam rodiny pro vývoj člověka. 
 Na příkladech dokládá význam spolupráce při řešení úkolů v rodině. 
 Uvědomuje si postavení rodiny ve společnosti. 
 Rozeznává typy rodiny. 
 Jmenuje a vysvětluje funkce rodiny. 

 
 
 

 Porozumí základním pojmům, popíše základní funkce složek státní moci, 
charakterizuje demokratický systém. 

 Objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání. 
 Rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu 
 Uvědomuje si význam úcty ke kulturním památkám, učí se schopnosti vystoupit 

proti vandalismu. 
 
 

 Rozlišuje práva a povinnosti, zná základní lidská práva, uvědomuje si povinnosti 
vyplývající z rolí člověka. 

 Označuje odlišnosti, vytváří si postoje k toleranci a respektu, zaujímá aktivní 
postoje proti projevům netolerance. 

 
 

 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.  

 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 

 Aktivně předchází situacím ohrožení zdraví a dbá na osobní bezpečí. 
 Objasňuje vlastními slovy nebezpečí spojená s krizovými situacemi, včetně 

oblasti šikanování. 

Rodinný život 
Rodina a manželství 
Pomoc na dálku  
Komunikace (v rodině) 
Modelové situace a hry zaměřené 
na osvojení komunikačních 
dovedností 
 
Má vlast 
Život v regionech 
Kolik řečí znáš... 
Státní symboly 
Česká republika - demokratický 
právní stát 
Z historie, významné osobnosti 
Naši prezidenti, Praha 
 
Mini úvod do lidských práv 
Všichni jsme lidé 
První krok k lidským právům 
Moje práva - tvoje práva 
 
Osobní bezpečí 
Pravidla silničního provozu 
Způsoby chování v krizových 
situacích 
Šikana 
Dětská krizová centra a linky 
důvěry 
Mimořádné a krizové situace 
Obrana státu 
 

listopad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEZIPŘ. 
VZTAHY – D 
 
 
prosinec 
 
 
 
 
leden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Školní vzdělávací program 
Základní škola Na Habru, Jablonského 865, Hořice

 

186 

 Diskutuje nad posouzením možných následků krizových situací, navrhuje 
konstruktivní řešen. 

 Zná možnosti spolupráce a překonání strachu při odhalování příčin a původců 
šikany, vyhledávání pomoci. 
 

 V případě potřeby poskytne první pomoc. 
 Vyhledá kontaktní adresy a telefony na zařízení pro pomoc v krizi ve svém 

okolí. 
 Vyjadřuje vlastními slovy cíle a obsah „Úmluvy o právech dítěte“. 

 
 Respektuje sebe i druhé v postojích a v jednáních, projevuje empatii a toleranci. 
 Umí vyjádřit nesouhlas s nedodržováním pravidel komunikace. 
 Chová se obezřetně při setkání s neznámými lidmi.  
 Umí v případě potřeby požádat o pomoc. 
 Řeší přiměřeně k věku problémy v mezilidských vztazích. 
 Navrhuje běžné způsoby řešení problémů. 
 Uplatňuje obranou komunikaci proti manipulaci a agresi. 
 Respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery. 

 
 
 

 Dokáže zhodnotit význam zdravé výživy pro jedince a v prevenci civilizačních 
chorob. 

 Odmítá negativní stránky spojené s nezdravým stravováním, reklamou a 
nevhodnými stravovacími návyky a zlozvyky. 

 Rozvíjí a podporuje pozitivní vztah ke zdravé výživě, energetické spotřebě a 
prevenci poruch výživy. 

 Uplatňuje osvojené preventivní způsoby v souvislosti s různými chorobami, 
svěří se se zdravotním problémem, vyhledá odbornou pomoc. 

 
 Projevuje zodpovědný vztah k pravidlům zdravého životního stylu. 

 
 
 
 
 
První pomoc 
Když rozhodují vteřiny aneb 
Zásady první pomoci 
 
 
 

Výchova ke zdravému 
životnímu stylu 
O dorozumívání (komunikace 
mezi lidmi) 
(aktivní naslouchání, dialog, 
asertivní komunikace, empatie, 
spolupráce,  práva a povinnosti 
dítěte, život s handicapem, rodinné 
vztahy,…) 
 
Člověk a výživa 
(jídelníčky v historii, příjem a 
výdej energie, alternativní způsoby 
výživy, zásady zdravé výživy, 
nevhodné stravovací návyky nebo 
zlozvyky, zdravotní problémy a 
jejich řešení, nákup potravin, vliv 
reklamy) 
 
Životní styl 
(agrese, drogy a závislosti – 

 
 
 
 
 
únor 
 
 
 
 
 
březen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
duben 
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 Dokáže zhodnotit význam osobního bezpečí pro zdraví člověka.  
 Vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním 

zdravím; vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb a 
hodnotou zdraví 

 Odmítá negativní hodnoty ve společnosti spojené s agresivitou, různými druhy 
závislostí, užíváním drog a s porušováním osobního bezpečí jedince. 

 Rozvíjí a podporuje různé způsoby obrany a prevence před negativními 
společenskými jevy. 
 

 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.  

 Usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví. 
 Vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu 

vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí. 
 Dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních 

nemocí a v rámci svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky. 
 Uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a jednání v 

souvislosti s běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými chorobami; svěří se se 
zdravotním problémem a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc. 
 

 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. 

 Samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální 
dovednosti k regeneraci organismu, překonávání únavy a předcházení stresovým 
situacím. 

 Vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný manipulativní vliv 
vrstevníků, médií, sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany 
proti manipulaci a agresi. 

 Uvědomuje i souvislost mezi nevhodným způsobem života a zvýšeným rizikem 

alkohol, kouření, netolismus, 
gambling, doping, marihuana, tvrdé 
drogy, toxikomanie, …, civilizační 
choroby, stres, sebepoznávání, 
sebeúcta, šikana, trestný čin, školní 
řád, životní styl) 
 
 
Člověk a zdraví 
(co je to zdraví, zdraví – tělesné, 
duševní, sociální a duchovní, 
principy uchování zdraví, zdraví a 
pohyb, správné držení těla, nadváha 
a obezita, životospráva, režim dne a 
spánek, biorytmy) 
 
 
 
 
 
 
Rozvoj osobnosti 
(vztah k sobě samému a k druhým 
lidem, pozitivní hodnocení 
druhého, sebepoznání a 
sebeovládání, zvládání 
problémových situací, stanovení 
osobních cílů, blízká budoucnost, 
mé postoje a hodnoty, příběhy 
s mravním obsahem) 

 
 
 
 
 
 
 
 
květen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
červen 
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vzniku onemocnění. 
 Dokáže pochopit význam pozitivního vztahu k druhým lidem pro utváření sebe 

samého.  
 Používá správně popisný jazyk při hodnocení druhých lidí.  
 Chápe význam realistického či pozitivního hodnocení sebe i druhých. 
 Dokáže u sebe rozpoznat tendence k negativním výrokům a chování, snaží se 

jim vyhýbat. 
 Vyhodnotí možný manipulativní vliv vrstevníků či sekt. 
 Uplatňuje obranou komunikaci proti manipulaci a agresi. 
 Ovládá své emoce a problémové situace se snaží řešit s rozvahou. 
 Rozvíjí schopnost řešit krize a problémy v mezilidských vztazích. 
 Uvědomuje si význam prosociálního chování. 
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Předmět: Občanská výchova Ročník: 7. 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák: 
 Uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních 

situacích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným 
způsobem.  

 Rozlišuje záměrné a nezáměrné působení. 
 Rozpozná nežádoucí vlivy okolí a umí se jim bránit. 
 Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i 

odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní 
postoje k menšinám 

 
 Porozumí základním pojmům. 
 Dokáže vysvětlit obsah pojmu kultura. 
 Snaží se poznat jiné kultury a porozumět odlišnostem. 
 Respektuje kulturní zvláštnosti, odlišné názory, způsoby chování a myšlení. 
 Zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá akce, které ho 

zajímají. 
 Zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje 
 Dokáže ocenit krásy naší vlasti. 
 Aktivně přistupuje k ochraně životního prostředí, uvědomuje si nutnost 

ochrany přírodního a kulturního bohatství. 
 
 
 
 

 Rozlišuje důležité potřeby od marnotratných. 
 Respektuje cizí majetek, dobře využívá a chrání majetek vlastní. 
 Uspokojuje svoje potřeby s ohledem na druhé. 

 

 
Život mezi lidmi 
Společenské a sociální skupiny  
Vliv rodiny, ve škole  
Mezi vrstevníky  
Komunikace 
 
 
 
 
Člověk a kultura 
Kultura a umění  
Víra a náboženství  
Nejstarší formy náboženství  
Slušnost pro každý den  
Jiný kraj - jiný mrav  
Kam za kulturou  
Přírodní a kulturní bohatství  
Krásy naší země  
Procházka po architektonických 
stylech  
Ochrana přírodního a kulturního 
bohatství 
 
 
Majetek v našem životě 
Naše potřeby  
Mít nebo být?  
Majetek a vlastnictví 

září 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
září - říjen 
MEZIPŘ. 
VZTAHY – D 
 
 
 
 
listopad 
průř. téma: 
Environmentální 
výchova 
 
 
 
 
listopad – 
prosinec 
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 Zná znaky státu.  
 Rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovná jejich znaky. 
 Objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro každodenní život 

občanů. 
 Vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech a uvede 

příklady, jak mohou výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů. 
 Uvědomuje si vlastní spoluzodpovědnost za fungování státu, poznává 

způsoby účasti na veřejném životě. 
 Charakterizuje principy demokracie. 

 
 Uvědomuje si potřebu vzájemné spolupráce mezi zeměmi. 
 Zajímá se o dění ve světě. 
 Popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život občanů, uvede příklady 

práv občanů ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování. 
 Uvede některé významné mezinárodní organizace a společenství, k nimž má 

vztah ČR, posoudí jejich význam ve světovém dění a popíše výhody 
spolupráce mezi státy, včetně zajišťování obrany státu a účasti v zahraničních 
misích. 

 Vyjádří, jak může v případě potřeby vyjádřit solidaritu a pomoci v situacích 
ohrožení a obrany státu. 

 Uplatňuje vhodné způsoby chování a ochrany v modelových situacích 
ohrožení i mimořádných událostí. 

 Vnímá rozdíly mezi obyvateli jednotlivých zemí jako přirozené důsledky 
různých životních a kulturních podmínek, nepovažuje je za důvod 
k nepřátelství. 

 Rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu. 
 Rozpoznává netolerantní projevy v chování lidí. 
 V praxi uplatňuje zásady bezpečného pohybu a sportování, užívá ochranné 

pomůcky. 
 

 
Řízení společnosti 
Stát   
Cesta k demokracii 
Volby  
Začlenění do veřejného života 
Každý chce dosáhnout úspěchu 
 
 
 
 
Svět kolem nás, bezpečí 
Spolupráce mezi zeměmi Evropy  
Tolerance k národnostním 
menšinám  
Mezinárodní organizace a aliance  
Ochrana obyvatel za mimořádných 
událostí Skupina vrstevníků a násilí  
Agresoři a oběti  
Bezpečné sportování 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
prosinec – leden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
leden 
 
Průř.téma- „Jsme 
Evropané“ 
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 Zná základní lidská práva a uplatňuje je v reálných situacích.  
 Posuzuje svá vlastní práva a práva jiných a respektuje je. 
 Uvědomuje si nutnost ochrany lidských práv. 
 Rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v 

chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské 
nesnášenlivosti. 

 
 

 Uvede jednoduché příklady závislosti organismu na prostředí 
 Nalezne vztah mezi stavem ekosystému a lidskou činností na příkladu 

konkrétních míst  
 Uvede hlavní zásady udržitelného využívání přírodních zdrojů 
 Navrhne možné scénáře vývoje lidské společnosti po vyčerpání některých 

surovin (např. ropy) 
 Vysvětlí a na konkrétních příkladech ilustruje souvislosti mezi životním 

prostředím a vlastním zdravím (např. zacházení s odpady od minulosti po 
současnost) 

 Popíše příčiny a možné důsledky vybraného problému z hlediska 
environmentálního, ekonomického a sociálního 

 Vysvětlí, kdy se z environmentálního problému stává environmentální 
konflikt  

 Shromažďuje a porovnává informace z vlastního pozorování a z různých 
informačních zdrojů, rozhovorů či dotazníků; shromážděná data vyhodnotí 

 Prezentuje vyhodnocené informace pomocí tabulek, grafů a schémat, data 
interpretuje  

 Analyzuje provoz domácnosti nebo školy z hlediska dopadu na životní 
prostředí; navrhne konkrétní opatření vedoucí ke snížení tohoto dopadu a 
posuzuje jejich náročnost a reálnost; u realizovaných opatření vyhodnotí 
jejich výsledek 

 Posoudí (např. pomocí konceptu ekologické stopy) vliv vlastního chování 
(chování třídy či školy) na životní prostředí; analyzuje výsledky a navrhuje 

Lidská práva 
Lidská práva v dokumentech 
Rovnost a nerovnost  
Svoboda a autorita  
Morálka a mravnost  
Všeobecná deklarace lidských práv 
 

Ekologická a environmentální 
výchova 
(ekologie kolem nás, učíme se 
pozorovat aneb Reportáž z přírody, 
jak chránit přírodní zdroje a chovat 
se ekologicky zodpovědně 
v domácnosti, na zahradě, ve škole, 
na ulici, v obchodě, ve volné 
přírodě)  
 
 
 
 
 
 

únor 
  
 
 
 
 
 
březen - červen 
 
MEZIPŘ. 
VZTAHY – Pp 
 
Projektový den – 
Den Země 
(uskutečňuje se 
jednou za 2 roky 
ve všech 
ročnících) 
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možnosti, jak vliv na životní prostředí snížit 
 Uvádí na konkrétních příkladech do souvislosti své spotřební chování (co a 

jak nakupuje) a jeho vliv na životní prostředí 
 Popíše životní cyklus vybraného výrobku (výroba, doprava, používání, 

likvidace) a hodnotí vliv jednotlivých fází na životní prostředí; uvede návrhy 
konkrétních opatření, kterými může sám přispět ke snížení 
environmentálního dopadu 

 Na základě posouzení životního cyklu výrobků seřadí výrobky podle míry 
vlivu na životní prostředí; přiřazuje k běžně používaným výrobkům možné 
ekologicky šetrnější alternativy 
 

Vysvětlivky: 
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Předmět: Občanská výchova Ročník: 8. 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

 Dokáže zhodnotit změny ve vývoji jedince od narození po dospělost.  
 Používá správné pojmy při charakteristice období dospívání a lidské 

sexuality. 
 Odmítá negativní stránky spojené se sexualitou jedince (např. otázky 

komerčního sexu, neetické vztahy mezi jedinci). 
 Rozvíjí a podporuje pozitivní vztahy k sobě a k druhým ve vrstevnické 

skupině, rodině i v partnerské lásce. 
 Respektuje změny v období dospívání, vhodně na ně reaguje; kultivovaně se 

chová k opačnému pohlaví. 
 Respektuje význam sexuality v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a 

pozitivními životními cíli; chápe význam zdrženlivosti v dospívání a 
odpovědného sexuálního chování. 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.  

 
 

 Uvědomuje si vývojové změny fyzické, psychické a sociální a dokáže je 
rozlišit. 

 Vnímá vliv prožitých událostí na formování osobnosti. 
 Přijímá rozdíly mezi lidmi jako přirozený jev. 
 Dokáže pojmenovat hlavní znaky jednotlivých vývojových období. 
 Respektuje druhé pohlaví. Chápe význam odpovědného sexuálního chování. 
 Objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní osobnosti a 

potenciálu pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i 
kvalitu života. 

 Posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společných 

Výchova ke zdravému životnímu stylu 
Změny v životě člověka 
(vývoj dítěte, charakteristické znaky 
dospívání, duševní vývoj, emocionální 
změny, vztahy k sobě a druhým, sexuální 
výchova) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Občanská výchova 
Osobnost 
Osobnost člověka 
Poznání osobnosti, svého „já“ 
Typologie osobnosti 
 
 
 
 
 
 
 

září - říjen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
listopad - 
prosinec 
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cílů, objasní význam vůle při dosahování cílů a překonávání překážek. 
 Rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i u druhých 

lidí, kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání.  
 Popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a volní vlastnosti, 

rozvíjet osobní přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat zdravou 
sebedůvěru. 
 

 Dokáže vysvětlit rozdíl mezi pojmy vjem, smyslové vnímání, sociální 
vnímání 

 Uvědomuje si součinnost smyslových orgánů. 
 Uvědomuje si chybné tendence při vnímání druhých lidí a snaží se je 

minimalizovat. 
 Hledá nové způsoby řešení problémů. 
 Procvičuje různé druhy paměti, zná svůj typ paměti. 
 Využívá poznatků při vlastním učení. 
 Dokáže vysvětlit rozdíly funkcí levé a pravé hemisféry. 

 
 Dokáže se vyjadřovat a prosazovat formou přiměřenou situaci. 
 Zná asertivní práva a povinnosti, poznatky dokáže využívat v praxi. 
 Učí se zvládat stresové situace, zamýšlí se nad způsoby řešení konfliktů, 

dokáže potlačit své emoce. 
 Upevňuje si pravidla zdravého způsobu života, uvědomuje si svůj aktuální 

zdravotní stav a řeší případné nedostatky, ví, kdy se obrátit na odborníky. 
 Pečuje o své zdraví po stránce duševní i tělesné. 
 Upevňuje si pravidla správné životosprávy. 
 Uvědomuje si význam relaxace, volí vhodnou formu. 
 Dokáže pojmenovat základní emoce. 

 
 Rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, 

a způsoby jejich ochrany, uvede příklady. 
 Sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje, 

 
 
 
 
Psychické procesy a stavy 
Poznávání a vnímání 
Myšlení 
Paměť 
Celý život je učením 
City 
 
 
 
 
 
Člověk v sociálních vztazích 
Sebeprosazování se, asertivní chování 
Stres 
Konflikt a jeho řešení 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hospodaření 
Peníze 
Dělba práce 
Banky a jejich služby 
Svět peněz a obchodu 

 
 
 
 
 
leden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
únor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
březen 
MEZIPŘ. 
VZTAHY – M 
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rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost 
jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, objasní princip vyrovnaného, 
schodkového a přebytkového rozpočtu domácnosti, dodržuje zásady 
hospodárnosti a vyhýbá se rizikům při hospodaření s penězi. 

 Na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního a 
bezhotovostního placení, uvede příklady použití debetní a kreditní platební 
karty, vysvětlí jejich omezení. 

 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. 

 Uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými prostředky a 
způsoby krytí deficitu. 

 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. 

 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. 

 Rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, uvede příklady jejich 
součinnosti. 

 
 Dokáže vysvětlit rozdíl mezi právními a morálními normami. 
 Chápe význam dodržování pravidel v životě člověka i ve společnosti. 
 Dokáže vysvětlit pojmy právní vztah, právní řád, právní odvětví. 
 Rozlišuje účastníky právních vztahů. 
 Dokáže vyhledat příslušné právní normy. 
 Objasní význam právní úpravy důležitých vztahů – vlastnictví, pracovní 

poměr, manželství. 
 Přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv spotřebitele a respektuje práva a 

oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a 

Výroba, obchod, služby 
Fungování trhu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Právní minimum 
Pravidla jsou všude kolem nás - právo a 
morálka 
Právo tvoří systém – právní normy 
Právní vztahy 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
duben 
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svobod, rozumí povinnostem občana při zajišťování obrany státu. 
 Provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich důsledky, uvede příklady 

některých smluv upravujících občanskoprávní vztahy – osobní přeprava, 
koupě, oprava či pronájem věci.  

 Dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují, a uvědomuje si rizika 
jejich porušování.  

 Rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany občanů, uvede příklady 
jejich činnosti a spolupráce při postihování trestných činů. 

 Uvědomuje si důležitost znalosti svých práv a povinností a podle toho jedná. 
 

 Zná Ústavu ČR a dokáže v ní hledat informace. 
 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. 

 Uvede příklady institucí, které se podílejí na výkonu státní moci. 
 Rozlišuje principy levicových a pravicových politických stran, orientuje se 

v politickém spektru. 
 Zná orgány EU a jejich funkce. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Základy práva v České republice 
Ústavní zákony 
Státní symboly 
Moc zákonodárná 
Moc výkonná 
Moc soudní 
Listina základních práv a svobod 
Politika 
Evropská unie a právo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
květen – červen 
Průřezové téma – 
„Principy 
demokracie 
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Předmět: Občanská výchova Ročník: 9. 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

 Uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích 

 Zaujímá tolerantní postoje k menšinám. 

 Posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních 
úkolů a dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci. 

 Uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů a státu. 

 Objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro každodenní život 
občanů. 

 Vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech a uvede 
příklady, jak mohou výsledky voleb ovlivňovat běžný život občanů. 

 Rozumí povinnostem občana při zajišťování obrany státu. 

 Popíše vliv začlenění České republiky do Evropské unie na každodenní život 
občanů, uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU. 

 
 Objasní význam právní úpravy důležitých vztahů (vlastnictví, pracovní poměr, 

manželství). 

 Provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich důsledky, uvede příklady 
některých smluv upravujících občanskoprávní vztahy (osobní přeprava, koupě, 
pronájem či oprava věci). 

 Dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují, a uvědomuje si rizika 
jejich porušování. 

 

Občanská výchova 
Občanství 
Obec a její obyvatelé, řízení obce 
Občan a státní úřady 
Občan státu – státní občanství, občanský 
průkaz, cizinci v ČR 
Občanem EU  
Občanská společnost 
 
 
 
 
 
Občan a právo 
Odvětví práva v ČR 
Občanské právo 
Vlastnictví 
Ochrana majetku 
Uzavírání smluv 
Povinnost k náhradě škody 
 
Právní ochrana 
Orgány právní ochrany a sankce, které 
ukládají 
Správní řízení 
Přestupky 
Trestní právo – trestné činy 
Trestní právo – mladiství a děti do 15 let 

září 
 
 
 
 
 
 
 
 
 říjen 
 
 
 
 
říjen – listopad 
 
 
 
 
 
listopad – únor 
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 Rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany občanů, uvede příklady 
jejich činnosti a spolupráce při postihování trestných činů 

 Rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, uvede jejich 
příklady. 

 Diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání. 

 
 
 

 
 Vyjmenuje základní zdroje příjmů a hlavní položky výdajů 

 Vyjmenuje základní typy daní/dávek a vysvětlí jejich význam 

 Rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, uvede jejich příklady 

 Vysvětlí, jakou funkci plní banky a které služby občanům nabízejí. 

 Vysvětlí význam úroku placeného a přijatého. Uvede nejčastější druhy pojištění 
a navrhne, kdy je využít. 

 Na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního a 
bezhotovostního placení, uvede příklady použití debetní a kreditní karty, 
vysvětlí jejich omezení.  

 Rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých oblastí stát 
směřuje své výdaje. 

 Na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží podstatu fungování trhu. 

 Pochopí, jak funguje rodinný rozpočet, naučí se plánovat výdaje, využívat 
výhodné finanční produkty, aby nedošlo k zadlužování rodiny, popř. jakým 
způsobem krýt finanční deficit. 

 

Trestní právo – trestní řízení 
Občanské soudní řízení 
 
Hospodaření a finanční gramotnost 
Stát a národní hospodářství 
Státní rozpočet 
Sociální politika státu 
Banky a bankovnictví, finanční produkty 
Hospodaření domácnosti 
Výhodné nakupování 
Dovolená (nákup auta) 
Zodpovědné zadlužování 
Spoření a investice 
Náklady na bydlení, nové bydlení 
Pojištění 
 
 
 

Globální svět 
Evropská integrace 
Mezinárodní spolupráce  
Globalizace 
 
 
 
 
 
 
 

Mediální výchova 
Co jsou to média a jak fungují 

 
 
únor  
MEZIPŘ. 
VZTAHY – Z 
 
 
 
 
březen 
Průřezové téma- 
„Kritický přístup 
ke zpravodajství 
 
 
 
 
 
 
 
duben 
 
 
 
 
 
 
květen 
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 Uvede příklady některých projevů globalizace, porovná jejich klady a zápory. 

 Uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a 
popíše jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva. 

 Objasní souvislosti globálních a lokálních problémů, uvede příklady možných 
projevů a způsobů řešení globálních problémů na lokální úrovni – v obci, 
regionu.  

 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. 
 

 Rozvíjí schopnosti úspěšně a samostatně se zapojit do mediální komunikace. 
 Rozvíjí schopnost analytického přístupu k mediálním obsahům a kritického 

odstupu od nich. 
 Učí se využívat médií jako zdroje informací, kvalitní zábavy i naplnění volného 

času. 

 Získává představu o roli médií v každodenním životě i klíčových společenských 
situacích. 

 Rozvíjí komunikační schopnosti, schopností týmové práce.  

 Uvědomuje si možnosti svobodného vyjádření vlastních postojů a odpovědnosti 
za způsob jeho formulování a prezentace. 

 Dokáže rozpoznat „bulvární“ a „seriózní“ přístup novináře k realitě 

 Kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení 
propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí. 

 Uvědomuje si nutnost ochrany autorských práv. 

 
 Komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozuměním pro potřeby druhých a 

Bezpečný internet 
Mediální technologie 
Média a reklama 
Média a zábava 
Práce v médiích 
 
 
 
 
 
 
 

Etická výchova 
(výběr z témat:  Mezilidské vztahy a 
komunikace, Důstojnost lidské osoby, 
pozitivní hodnocení, úcta k sobě, kreativita 
a iniciativa řešení problémů, komunikace 
citů, interpersonální a sociální empatie, 
asertivita, sebeovládání, reálné a zobrazené 
vzory, prosociální chování v osobních 
vztazích i ve veřejném životě) 
 
 

Občanská výchova 
Rodina a zákony 
Rodina – z pohledu práva 
Rodiče a děti – právní odpovědnost, 
náhradní rodinná péče, rozvod 
 
 
 
 

 
červen 
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přiměřeně situaci, dodržuje pravidla komunikace ve skupině. 

 Respektuje důstojnost a velikost lidského osoby, objevuje vlastní jedinečnost a identitu 
a vytváří si zdravé sebevědomí. 

 Analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu. 

 Je vnímavý k sociálním problémům, v kontextu své situace pomáhá k řešení. 
Rozhoduje se uvážlivě a vhodně v každodenních situacích a nevyhýbá se řešení 
osobních problémů. 

 Zná základní etické hodnoty. Je tolerantní k lidem s jiným světovým názorem. 

 Má úctu k životu ve všech jeho formách. 

 Vyjmenuje a vysvětlí role členů rodiny a hodnoty důležité pro rodinné soužití. 

 Posoudí vztahy mezi rodiči a dětmi, včetně otázek lásky a porozumění. 

 Posoudí možné příčiny krizí v rodině, včetně rozvodu, a hledá vhodná řešení. 

 Odsuzuje domácí násilí a na příkladech uvádí možnosti prevence tohoto násilí. 

 Vyhodnotí současnou ekonomickou zatíženost rodiny a posoudí možná opatření, včetně 
správného zacházení a hospodaření s penězi rodiny, dodržuje společně stanovené 
zásady v třídním kolektivu. 

 Uvědomí si a posoudí kvality rodičů a jejich předpoklady pro výchovu dětí. 

 Popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní 
přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru. 

 Uvede příklad životních hodnot určujících kvalitu života. 

 Domýšlí souvislosti významných životních rozhodnutí. Sestaví si osobní hierarchii 
životních hodnot. 

 Vyjádří postoj k návrhu své životní osobní vize a podmínkám jejího dosažení. 

 
Životní perspektivy – sebe rozvíjení 
člověka, osobní vize, boj s prokrastinací 
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ČLOVĚK A PŘÍRODA 
 

FYZIKA 
 
         Vyučovací předmět fyzika umožňuje žákům rozumové poznávání přírodních zákonitostí a jejich zařazování do systému, vede je k 
uvědomování si užitečnosti přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém životě. 
    Tento předmět rozvíjí dovednosti žáků objektivně a spolehlivě pozorovat, měřit, experimentovat, vytvářet a ověřovat hypotézy, vyvozovat z 
nich závěry a ty pak ústně i písemně interpretovat, ale také vyhledávat potřebné údaje v různých zdrojích informací. Osvojením si základních 
fyzikálních pojmů, veličin a zákonitostí vede žáky k porozumění fyzikálních jevů a procesů, vyskytujících se v přírodě, běžném životě i v 
technické praxi. Předmět fyzika seznamuje žáky s možnostmi a perspektivami moderních technologií, učí žáky rozlišovat příčiny fyzikálních 
dějů, souvislosti a vztahy mezi nimi, předvídat je, popř. ovlivňovat, a to hlavně v souvislosti s řešením praktických problémů. Na takovém 
poznání je založeno i pochopení důležitosti  udržování  přírodní  rovnováhy  pro  existenci  živých  soustav,  včetně  i  člověka,  včetně možných  
ohrožení  plynoucích  z přírodních  procesů,  z  lidské  činnosti  a  zásahů  člověka  do přírody. 
hodinová dotace: 6. – 9. ročník 2 vyučovací hodiny 
 

Výchovné a vzdělávací strategie na úrovni vyučovacího předmětu: 

 
1. Kompetence k učení 
- učíme různým metodám poznávání přírodních objektů, procesů, vlastností a jevů 
- práce s informacemi z různých zdrojů, samostatnost, využití k dalšímu učení 
2. Kompetence k řešení problémů 
- učíme přecházet od smyslového poznávání k poznávání založenému na pojmech, prvcích teorií a modelech a chápat vzájemné souvislosti či 
zákonitosti přírodních faktů 
- zobecňování poznatků a aplikace v různých oblastech života 
- praktické řešení problémů na základě vytváření praktických modelových situací 
3. Kompetence komunikativní 
- přesné a logicky uspořádané vyjadřování či argumentace, naslouchání názorům druhých, kritické hodnocení, sebekritika 
- referáty  
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4. Kompetence sociální a personální 
- osvojování dovednosti kooperace a společného hledání optimálních řešení problémů 
- spolupráce ve skupině, diskuse, respektování se, hodnocení 
5. Kompetence občanské 
- respektování a chápání druhých 
- poznávání možností rozvoje i zneužití fyziky 
- vedeme k odpovědnosti za zdraví své i druhých a za zachování životního prostředí 
6. Kompetence pracovní 
- vedeme k pozitivnímu vztahu k práci 
- organizace vlastní práce, dodržování pravidel, plnění povinností 
- zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
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Předmět:   Fyzika    Ročník:   6. 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
- uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se  
  částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe  
  působí 
 
 
- rozliší vodič a izolant na základě analýzy  jejich  
  vlastností  
 
 
 
- využívá prakticky poznatky o působení magnetického  
  pole na magnet  
 
 
 
- sestaví správně podle schématu elektrický obvod a  
  analyzuje správně schéma reálného obvodu 
 
 
 
 
 
- změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité  
  fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa 
- předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při dané  
  změně jeho teploty 
- využívá s porozuměním vztah mezi hustotou,  
  hmotností a objemem při řešení praktických problémů  

Látky a tělesa 
   - tělesa a látky    
   - látky pevné, kapalné a plynné  
   - souvislost skupenství látek s jejich  
     částicovou stavbou; difúze  
 
Elektrické vlastnosti látek  
   - elektrický náboj, model atomu, elektrické  
     vodiče a nevodiče  
   - elektrické pole  
 
Magnetismus  
   - magnety a jejich vlastnosti  
   - magnetické pole trvalého magnetu,  
     magnetické pole Země 
 
Elektrický obvod  
   - el. proud, napětí, zdroje el. napětí 
   - el. obvod, sériové a paralelní zapojení  
   - elektrický proud v kapalinách a plynech 
   - bezpečnost při práci s elektřinou  
   - magnetické pole cívky, elektromagnet 
 
Měření fyzikálních veličin 
   - měření fyzikálních veličin – délka,  
     hmotnost, čas, objem, teplota a její změna,  
     hustota, síla  
 
 

Září  
- pozorování jevů 
 
 
 
 
Říjen - listopad 
 
- video „Elektrostatika“ 
 
 
Prosinec - leden 
 
- práce s magnety, kompasem, buzolou  
- vazba na zeměpis 
 
Únor – březen 
 
- práce se soupravou pro pokusy 
  z elektřiny 
 
 
 
Duben – červen 
, měření, vyhodnocení  
  výsledků měření  
- práce s MFCHT  
- vazba na matematiku 
- laboratoř 
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Předmět:   Fyzika Ročník:   7. 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
- rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem     k 

jinému tělesu 
- využívá s porozuměním při řešení problémů a úloh  
  vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného  
  pohybu těles 
- změří velikost působící síly 
- určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil  
  působících na těleso, jejich velikosti, směry a  
  výslednici 
- využívá Newtonovy zákony pro objasňování či  
  předvídání změn pohybu těles při působení stálé  
  výsledné síly v jednoduchých situacích 
- aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při řešení  
  praktických problémů  
 
 
- využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných  
  tekutinách pro řešení konkrétních praktických  
  problémů 
- předpoví z analýzy sil působících na těleso v klidné  
  tekutině chování tělesa v ní 

Pohyb těles, síly  
   - pohyb přímočarý a křivočarý, pohyb  
     rovnoměrný a nerovnoměrný  
   - rychlost, dráha, čas  
   - síla, skládání sil  
   - gravitační síla, tíhová síla, těžiště 
   - Newtonovy zákony - první, druhý  
     (kvalitativně), třetí 
   - otáčivé účinky síly, rovnováha na páce a  
     pevné kladce 
   - tlaková síla a tlak   
   - třecí síla, tření 
 
 
 
Mechanické vlastnosti tekutin  
   - mechanické vlastnosti kapalin a plynů  
   - Pascalův zákon, hydraulická zařízení  
   - hydrostatický a atmosférický tlak,  
     souvislost atmosférického tlaku     
     s některými procesy v atmosféře  
   - Archimédův zákon – vztlaková síla,  
     potápění, vznášení se a plování těles   
     v klidných tekutinách  
 
 

Září - prosinec 
 
- pozorování, měření, vyhodnocení   
  výsledků měření  
- práce s kalkulačkou 
- vazba na matematiku 
- laboratorní práce  
 
 
 
 
 
 
 
 
Leden - březen  
 
 
 
- práce s MFCHT 
- práce s kalkulačkou 
- laboratorní práce   

Vysvětlivky: 
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Předmět:   Fyzika Ročník: 7. 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

 
- využívá zákona o přímočarém šíření světla ve  
  stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu  
  světla při řešení problémů a úloh 
- 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 
 
 

Světelné jevy  
   - vlastnosti světla – zdroje světla, rychlost  
     světla ve vakuu a v různých prostředích  
   - stín, zatmění Slunce a Měsíce, fáze    
      Měsíce  
   - odraz světla, zobrazení odrazem na  
     rovinném, dutém a vypuklém zrcadle  
     (kvalitativně) 
   - lom světla, zobrazení lomem tenkou  
     spojkou a rozptylkou (kvalitativně)  
   - rozklad bílého světla hranolem  
 

Duben - červen  
- pozorování 
- rýsování, vazba na geometrii 
- vazba na přírodopis (oko) 
- laboratorní práce   
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Předmět:   Fyzika Ročník:   8. 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
- určí v jednoduchých případech práci vykonanou silou   
  a z ní určí změnu energie tělesa 
- využívá s porozuměním vztah mezi výkonem,  
  vykonanou prací a časem 
- využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých  
  forem energie a jejich přenosu při řešení konkrétních  
  problémů a úloh 
- určí v jednoduchých případech teplo přijaté či  
  odevzdané tělesem 
- zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých  
  energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní  
  prostředí  
 
 
- rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitativně  
  analyzuje příhodnost daného prostředí pro šíření 

zvuku 
- posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného  
  hluku na životní prostředí 
 
 
 
- změří elektrický proud a napětí 
- využívá Ohmův zákon pro část obvodu při řešení  
  praktických problémů 

Energie  
   - práce, výkon, energie  
   - pohybová a polohová energie 
   - přeměny energie 
   - výroba a přenos elektrické energie 
   - obnovitelné a neobnovitelné zdroje   

energie 
   - vnitřní energie, teplo 
   - šíření tepla  
   - přeměny skupenství 
   - tání a tuhnutí, skupenské teplo tání  
   - vypařování a kapalnění, hlavní faktory  
     ovlivňující vypařování a teplotu varu  
     kapaliny 
 
Zvukové děje  
   - zvuk a zdroje zvuku  
   - šíření zvuku, rychlost šíření zvuku   
     v různých prostředích, výška tónu 
   - odraz zvuku na překážce, ozvěna  
   - pohlcování zvuku 
 
Elektrický proud  
   - elektrický náboj, elektrický proud  
   - měření el. proudu a napětí 
   - Ohmův zákon, elektrický odpor, závislost  
     odporu na teplotě 

Září - leden 
- pozorování, měření, vyhodnocení   
  výsledků měření  
- práce s kalkulačkou 
- práce s MFCHT 
- laboratorní práce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Únor - březen 
- pokusy s ladičkou 
- video 
- řešení příkladů z praxe 
 
 
 
Duben - červen 
- navazuje na učivo ze 6. ročníku  
  (elektrické vlastnosti látek, el. obvod) 
- práce s elektrickými měřicími přístroji 
- exkurze MVE Hučák HK 
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Předmět:   Fyzika Ročník:   9. 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
- rozliší stejnosměrný proud od střídavého  
- 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 
- rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy  
  jejich vlastností 
- zapojí správně polovodičovou diodu 
 
 
 
- zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých  
  energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní  
  prostředí 
 
 
 
 
 
- objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o gravitačních  
  silách pohyb planet kolem Slunce a měsíců planet  
  kolem planet 
- odliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností 

Elektrodynamika  
   - magnetické pole a magnetická síla  
   - elektromagnetická indukce 
   - střídavý proud, vlastnosti 
   - el. generátory, elektromotory,kondenzátor 
   - transformátory  
   - třífázový proud   
   - bezpečné chování při práci s elektrickými  
     přístroji a zařízeními 
Elektrický proud v polovodičích 
   - vedení elektrického proudu v polovodičích 
   - PN přechod, diody, tranzistory 
  - integrované obvody 
  - využití polovodičů v praxi 
 
Jaderná energie  
   - stavba atomu, jaderné síly, radioaktivita 
   - jaderná energie, štěpná reakce, jaderný  
     reaktor, jaderná elektrárna  
  - termonukleární reakce 
   - ochrana lidí před radioaktivním zářením 
Vesmír  
  - astronomie 
 -  planety kamenné, plynné 
   - sluneční soustava - její hlavní složky,  
   - Keplerovy zákony  
   - hvězdy, souhvězdí, orientace na obloze 
 
Vývoj fyziky  

Září - leden 
- navazuje na učivo z 6. a 8. ročníku  
  (magnetismus, elektrický proud) 
- využití poznatků z běžného života 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Únor - březen. 
- navazuje na učivo z 6. ročníku  
  (elektrické vlastnosti látek - model  
  atomu) 
- vazba na chemii 
- video „Žijeme se zářením“ 
 
Duben - červen 
- navazuje na učivo ze 7. ročníku  
  (pohyb těles, světelné jevy) 
- vazba na zeměpis 
- práce s literaturou, mapou hvězdné  
  oblohy a internetem (www.astro.cz) 
- referáty 
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CHEMIE 

 
Vyučovací předmět chemie je jedním z vyučovacích předmětů ŠVP, který žákovi umožňuje poznávání přírody jako systému, chápání 

důležitosti udržování přírodní rovnováhy, uvědomování si užitečnosti přírodních poznatků a jejich aplikaci v praktickém životě, rozvíjení 
dovedností objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat, vytvářet a ověřovat hypotézy, vyvozovat z nich závěry a ty ústně i písemně 
interpretovat. Učí žáky rozlišovat příčiny chemických dějů, souvislosti a vztahy mezi nimi, předvídat je, popřípadě je ovlivňovat, a to hlavě 
v souvislosti s řešením praktických problémů. 
Výuka směřuje k: 
- podchycení a rozvíjení zájmu o poznávání základních chemických pojmů a zákonitostí na    
  příkladech směsí, chemických látek a jejich reakcí s využitím jednoduchých chemických    
  pokusů, řešení problémů a zdůvodňování správného jednání v praktických situacích   
- vytváření potřeb objevovat a vysvětlovat chemické jevy, zdůvodňovat vyvozené závěry a  
  získané poznatky využívat k rozvíjení odpovědných občanských postojů  

- získání a upevnění dovedností pracovat podle pravidel bezpečnosti práce s chemikáliemi a dovednosti poskytnout první pomoc při 
úrazech s nebezpečnými látkami 

 

Výchovné a vzdělávací strategie předmětu Chemie 

- učíme žáky různým metodám poznávání přírodních objektů, procesů, vlastností a jevů 
- učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat činnosti a dovednosti 
- učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat informace v literatuře a na internetu 
- vedeme žáky k zodpovědnosti za své názory a činnosti 
- učíme žáky zpracovávat informace z hlediska důležitosti a objektivity a využívat je k dalšímu učení 
- podporujeme používání cizích jazyků a výpočetní techniky v předmětu 
- učíme žáky pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry 
- učíme žáky správně zaznamenávat a zdokumentovávat experiment (chem. pokus) 
- uplatňujeme individuální přístup k žákům 
- při hodnocení používáme prvky pozitivní motivace, povzbuzení a trpělivého přístupu 
- motivujeme žáka k sebevzdělávání a k radosti ze získaných poznatků a dovedností 
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Předmět: Chemie Ročník:  8. 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák: 
- určí společné a rozdílné vlastnosti látek 
- pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a 

běžně používanými látkami a hodnotí jejich 
rizikovost 

- posoudí nebezpečnost vybraných dostupných 
látek, se kterými pracovat nesmí 

- objasní nejefektivnější jednání v modelových 
příkladech havárie s únikem nebezpečných látek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Žák: 
- rozlišuje směsi a chemické látky 
- vypočítá složení roztoků, připraví prakticky 

roztok daného složení 
- vysvětlí základní formy ovlivňující rozpouštění 

pevných látek 
- navrhne postupy a prakticky provede oddělení 

složek směsí o známém složení, uvede příklady 

Úvod do chemie: 
- vymezení chemie 
- látky a tělesa 
- chemické děje 
- chemická výroba 

Vlastnosti látek: 
- vlastnosti látek – barva, skupenství, 

rozpustnost ve vodě, kujnost, tepelná a 
elektrická vodivost, hustota 

- změny skupenství – tání, tuhnutí, 
vypařování, zkapalňování, sublimace 

Bezpečnost při experimentální činnosti: 
- zásady bezpečnosti práce v laboratoři 

(učebně) i běžném životě 
- první pomoc při úrazech v laboratoři 

(poleptání, popálení, pořezání) 
- nebezpečné látky – H- věty, P-věty, 

piktogramy a jejich význam 
- mimořádné události – havárie provozů 

a únik nebezpečných látek 
 
Směsi: 

- různorodé a stejnorodé směsi (roztoky) 
- složky směsi 
- složení roztoků i na příkladech ze 

života 
- hmotnostní zlomek 
- rozlišení různých druhů vody a jejich 

použití 

 
září 

- návaznost na fyziku – látky a 
tělesa 

- orientace v tabulkách 
 
 
 
 
 
 
- práce s tabulkami 

 
 
- výchova ke zdraví 
- první pomoc (přírodopis) 
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oddělování složek v praxi 
- rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich 

výskytu a použití 
- uvede příklady znečišťování vody a vzduchu 

v pracovním prostředí a domácnosti, navrhne 
nejvhodnější opatření a způsoby likvidace 
znečištění 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Žák: 
- používá pojem atom a molekula ve správných 

souvislostech 
- rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny 

a pojmy užívá ve vybraných souvislostech 
- orientuje se v periodické soustavě chemických 

prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a 
usuzuje na jejich možné vlastnosti 

 
 
 
 
 
 
 

- zdroje znečištění vody a vzduchu v 
okolí 

 
Oddělování složek směsi: 

- usazování 
- filtrace 
- destilace 
- krystalizace a sublimace 

 
Voda a vzduch: 

- voda – destilovaná, pitná, minerální, 
odpadní 

- výroba pitné vody (vodárna) 
- čistota vody 
- vzduch – složení, vlastnosti 
- čistota ovzduší  
- ozonová vrstva 
- ochrana čistoty vody a ovzduší 
- objemový zlomek 
 

Částicové složení látek: 
- atom 
- atomové jádro – protony, neutrony 
- elektronový obal atomu – elektrony 
- valenční sféra 
- molekula, sloučenina 

Chemické prvky a chemické sloučeniny: 
- chemický prvek 
- vybrané názvy a značky chemických 

prvků 
- protonové a nukleové číslo 
- periodický zákon 

říjen 
- využití znalostí matematiky a 

fyziky 
- logické uvažování 
 
 
 
 
 

 
 
- LP – filtrace, destilace 
- domácí úkol – krystalizac 
 

listopad 
 
- přírodopis – význam kyslíku a 

vody  pro organismy 
- zeměpis – mapa zdrojů vody a 

vodní toky v okolí školy 
- výchova ke zdraví 

 
 
 
 
 
prosinec 

- model atomu (video) 
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Žák: 
- rozliší výchozí látky a produkty chemických 

reakcí, uvede příklady prakticky důležitých 
chemických reakcí, provede jejich klasifikaci a 
zhodnotí jejich využívání 

- přečte chemické rovnice a s užitím zákona 
zachování hmotnosti vypočítá hmotnost výchozí 
látky nebo produktu 

- aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících 
průběh chemických reakcí v praxi a při 
předcházení jejich nebezpečnému průběhu 

 
 
Žák: 
- porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky 

významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a 
posoudí vliv významných zástupců těchto látek 
na životní prostředí 

- vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich vliv 
na životní prostředí a uvede opatření, kterými 
jim lze předcházet 

- orientuje se na stupnici pH, změří reakci roztoku 
- univerzálním indikátorovým papírkem a uvede 

příklady uplatňování neutralizace v praxi 
 
 
 
 
 
 

Chemické prvky – kovy 
- kovy 
- slitiny – mosaz, bronz, dural 
- polokovy 
- nekovy 
 

Chemické reakce: 
- výchozí látky a produkty 
-  chemický děj 

Chemické rovnice: 
- zákon zachování hmotnosti 
- zákon zachování energie 
- látkové množství 
- molární hmotnost 
- jednoduché chemické rovnice 
- výroba el. proudu chemickou cestou 
 

Anorganické sloučeniny: 
Oxidy: 

- názvosloví oxidů, oxidační číslo 
- příklady běžných oxidů kolem nás 
- skleníkový efekt 

Halogenidy: 
- názvosloví halogenidů 
- fluoridy, chloridy, bromidy, jodidy 
- ionty 

Kyseliny a pH: 
- kyseliny bezkyslíkaté a kyslíkaté 
- názvosloví kyselin 
- pH, indikátory pH 
- kyselé deště 

Hydroxidy: 

leden 
 
- periodická tabulka prvků 
 
 
 
 

 
 
únor 

 
- periodická tabulka prvků 
 

 
březen 
 

- psaní  rovnic a výpočtů 
 

 
duben 

- názvosloví oxidů, kyselin, 
hydroxidů 

 
 

 
květen 

 
- LP – práce s pH indikátory 
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- hydroxidy – sodný, draselný, vápenatý 
- názvosloví hydroxidy 

Neutralizace, soli: 
- podstata neutralizace 
- vznik solí 
- sírany, dusičnany, uhličitany, 

fosforečnany, křemičitany 
- halogenidy 
- průmyslová hnojiva 
- vápenná malta, sádra, beton 
- krasové jevy 
- keramika  
 
 

Opakování pojmů z ročníku 
 
 

 
 
 
 

červen 
 
- LP – neutralizace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  
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Předmět:  Chemie Ročník:  9. 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

 
Žák: 

- zvládá základní dovednosti a vědomosti 8. 
ročníku 

 
 
 

Žák: 
- aplikuje znalosti o principech hašení požárů na 

řešení modelových situací z praxe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Žák: 

- rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich 
zdroje, vlastnosti a použití 

- zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných 
paliv jako zdrojů energie a uvede příklady 
produktů průmyslového zpracování ropy 

- rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede jejich 
zdroje, vlastnosti a použití 

 

 
Opakování učiva 8. ročníku: 

- základní pojmy 
- názvosloví chemických látek 
- vlastnosti a použití látek 
 
 

Redoxní reakce: 
- oxidace a redukce 
- výroba železa a oceli 
- galvanický článek 
- elektrolýza 
- koroze 

Energie a chemická reakce: 
- exotermické a endotermické reakce 
- obnovitelné a neobnovitelné zdroje 

energie 
- fosilní paliva (uhlí, ropa, zemní plyn) 
- zpracování paliv 
 
 

Uhlovodíky: 
- alkany, alkeny, alkiny 
- arény 
- izomerie 
- průmyslové zpracování 

Deriváty uhlovodíků: 
- halogenové deriváty 
- alkoholy 

 
září  
 
 
 
 
 

- LP – koroze oceli 
 

říjen 
 
 

 
- přírodopis – fosilní látky 
- zeměpis – naleziště 

neobnovitelných zdrojů 
 
 
 
 
 
 

listopad a prosinec 
- propan-butan v domácnosti 
- pohon automobilů 
 

leden až březen 
- LP – alkoholy a karboxylové 

kyseliny 
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- orientuje se ve výchozích látkách a produktech 

fotosyntézy a koncových produktech 
biochemického zpracování, především 
bílkovinách, tucích, sacharidech 

- určí podmínky postačující pro aktivní 
fotosyntézu 

- uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a 
vitamínů 

 
 
 
Žák: 

- zhodnotí využívání prvotních a druhotných 
surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na 
Zemi 

- orientuje se v přípravě a využívání různých látek 
v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a 
zdraví člověka 

- fenoly 
- aldehydy 
- ketony 
- karboxylové kyseliny 
- estery a esterifikace 

Přírodní látky: 
- sacharidy 
- tuky 
- bílkoviny 
- nukleové kyseliny 
- vitamíny  
 

 
Chemie a společnost:  

- chemie a alchymie (historie vědy) 
- chemické výroby ( plasty a vlákna) 
- biochemie 
- léčiva a drogy (omamné látky) 
- detergenty 
- potraviny 
- chemie a životní prostředí 
 
 

- výchova ke zdraví – 
alkoholismus 

 
duben až květen: 

- přírodopis – zdravá výživa 
- zeměpis – pěstování zdrojů 

přírodních látek 
- LP – důkaz tuků 
- LP – důkaz bílkovin 

 
 
 
 
Červen: 

- zdravá výživa 
- zdravý životní styl 
- hygiena 
- ochrana životního prostředí 

 
 
 
 



Školní vzdělávací program 
Základní škola Na Habru, Jablonského 865, Hořice

215 

 

PŘÍRODOPIS 
 

Vyučovací předmět přírodopis je jedním z vyučovacích předmětů ŠVP, který žákovi umožňuje poznávání přírody jako systému, chápání 
důležitosti udržování přírodní rovnováhy, uvědomování si užitečnosti přírodních poznatků a jejich aplikací v praktickém životě, rozvíjení 
dovedností objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat, vytvářet a ověřovat hypotézy, vyvozovat z nich závěry a ty ústně i písemně 
interpretovat. Učí žáky rozlišovat příčiny přírodních dějů, souvislosti a vztahy mezi nimi, předvídat je, popřípadě ovlivňovat, a to v souvislosti 
s řešením praktických problémů. 
Výuka směřuje k: 
- podchycení a rozvíjení zájmu o poznávání základních přírodních vztahů a souvislostí,   
  poznávání přírodních objektů, procesů, vlastností a jevů 
- vytváření potřeb objevování a vysvětlování přírodních zákonitostí, vztahů 
- získání a upevnění dovedností pracovat podle pravidel bezpečnosti práce,        
  dovednosti poskytnout první pomoc a jednání za mimořádných událostí 
 

Předmět navazuje na prvouku a přírodovědu na 1. stupni, zahrnuje vzdělávací obsah vzdělávacího oboru přírodopis, část  vzdělávacího 
oboru výchova ke zdraví. Z průřezových témat se v přírodopise výrazně realizuje téma environmentální výchovy. 
 Je vyučován v 6. až 9. ročníku, 2 hodiny týdně. Přírodopis se vyučuje v odborné pracovně, hodiny se nedělí. Pro výuku se dále využívá 
učebna výpočetní techniky. Podle možností se v roce organizují různé exkurze, žáci se mohou účastnit nejen školních soutěží s přírodopisnou 
tematikou. 
 Cílem předmětu je poznávání přírodních zákonů pomocí vlastních prožitků a rozumového poznání, poznání přírody jako systému, jehož 
součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. 
 Důraz je kladen na seznamování žáků s principy trvale udržitelného rozvoje, udržování rovnováhy mezi živými a neživými systémy, 
včetně člověka. 
 
Vzdělávací strategie na úrovni vyučovacího předmětu, kterými škola směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků: 
1. kompetence k učení 
- žáky vedeme k sebehodnocení, do výuky zařazujeme praktické ukázky, podporujeme u žáků pozorovací schopnosti a z výsledku pozorování 
vyvozujeme závěry, v práci s textem vedeme žáky k třídění poznatků na důležité a rozšiřující informace, umožňujeme žákům samostatně 
vyhledávat informace a interpretovat je 
2. kompetence k řešení problémů 
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- umožňujeme žákům: objevovat vztahy mezi živou a neživou přírodou, využívat systémových znalostí k rozšiřování znalostí, vyvozování 
souvislostí, žákům zadáváme zajímavé úkoly, podporujeme účast na přírodovědných soutěžích 
 
3. kompetence komunikativní 
- vedeme žáky: k naslouchání odpovědí druhých, hodnocení a jejich doplnění, k uvádění referátu svými slovy, schopnosti shrnout, vyzdvižení 
důležitých bodů 
4. kompetence sociální a personální 
- vedle práce ve dvojicích a větších skupinách, která vyžaduje spolupráci, domluvu a respektování se, využíváme principu, kdy se žák pokusí 
formulovat obecný závěr z příkladů či odpovědí svých spolužáků,  podporujeme vzájemnou pomoc při učení 
5. kompetence občanské 
- k výuce přírodopisu patří zejména i ochrana přírody – žáci se na ní spolupodílejí, uvědomují si každý svoji zodpovědnost za její stav – učíme 
se, jak třídit odpad, jak šetřit energií (projektové dny), jak chránit ohrožené druhy rostlin a živočichů, diskutujeme o různých problémech a jejich 
řešení 
6. kompetence pracovní 
- žáci si ověřují některé přírodní zákonitosti v praxi, zejména při laboratorních pracích, vycházkách do přírody, připravují si různé pomůcky pro 
samostatně vedenou výuku, referáty apod., poznáváme obory lidské činnosti související s přírodou (jejich výsledky a význam pro ostatní lidi), 
někteří žáci se podílejí na kroužkování ptáků s ornitologem (mimoškolní zájmový kroužek),  snažíme se o dodržování zásad bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci 
 

Výchovné a vzdělávací strategie přírodopisu  

- učíme žáky různým metodám poznávání přírodních objektů, procesů, vlastností a jevů 
- učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat činnosti a dovednosti 
- učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat informace v literatuře a na internetu 
- vedeme žáky k zodpovědnosti za své názory a činnosti 
- učíme žáky zpracovávat informace z hlediska důležitosti a objektivity a využívat je k dalšímu učení 
- podporujeme používání cizích jazyků a výpočetní techniky v předmětu 
- učíme žáky pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry 
- učíme žáky správně zaznamenávat a z dokumentovávat experiment 
- uplatňujeme individuální přístup k žákům 
- při hodnocení používáme prvky pozitivní motivace, povzbuzení a trpělivého přístupu 
- motivujeme žáka k sebevzdělávání a k radosti ze získaných poznatků a dovedností 
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Předmět: Přírodopis Ročník: 6. 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

 
Žák: 

- Rozliší základní pojmy a podmínky života, 
orientuje se v daném přehledu vývoje organismů 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Země – živá planeta 
Časová dotace září 
Vznik Země 
Vývoj Země 
Organické a anorganické látky 
Vznik a vývoj atmosféry 
Člověk mění složení atmosféry 
Počasí a podnebí 
Člověk mění podnebí planety 
Význam vody a teploty prostředí pro život, 
ochrana a využití přírodních zdrojů, 
význam jednotlivých vrstev ovzduší pro 
život, vlivy znečišťování ovzduší pro 
život, vliv znečištěného ovzduší a 
klimatických změn na živé organ. a na 
člověka 
Od Evy po Gáiu: názory na vznik světa 
Čas 
Budoucnost zemského systému 
Mimořádné události způsobené přírodniny 
vlivy – příčiny vzniku mimořádných 
událostí, přírodních svět. katastrofy, 
nejčastější mimořádné přírodní události 
v ČR (povodně, větrné bouře, sněhové 
kalamity, laviny, náledí) a ochrana před 
nimi 
Vzájemné vztahy organismů v přírodě 
Uspořádání živého světa 

 
Mezipředmětové vztahy: 

- fyzika 
- chemie 
- zeměpis 
- dějepis 
- občanská výchova 
- rodinná výchova 
- výtvarná výchova 
- komunikační dovednosti 
- informatika 

 
Průřezová témata: 
Environmentální výchova: 
Tematický okruh:  
Ekosystémy - činnosti:  
les  

– děti dostanou za úkol uvést 
příklad potravního řetězce v lese, 
na louce, ve vodě… (popř. jací 
další živočichové a rostliny se tu 
vyskytují) 

– poznávání hub – děti nejprve 
samy napíší, jaké houby znají, 
jaké sbírají, zda byly na houbách 
(podzim, léto), potom si ukážeme 
hlavní druhy v atlasech, zvláště 
se naučíme poznávat ty jedovaté 
(jak postupovat při otravě), 
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Žák:  
- Popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, 

živočichů a bakterií a ojasní funkci základních 
organel 

- Vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního 
rozmnožování a jeho význam z hlediska 
dědičnosti 

- Uvede příklady dědičnosti v praktickém životě a 
příklady vlivu prostředí na vytváření organismů 

- Uvede na příkladech z běžného života význam 
virů a bakterií v přírodě i pro člověka 

- Rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté 
houby s plodnicemi a porovná je podle 
charakteristických znaků 

- Vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich 
význam v ekosystémech a místo v potravních 
řetězcích 

- Objasní funkci dvou organismů ve stélce 
lišejníků 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Časové určení od října 
Jednobuněčnost a mnohobuněčnost 
Uvnitř buňky 
Výživa buňky 
Rozmnožování 
 
Přehled organismů 
Časové určení od listopadu 
Bakterie 
Houby: 
Kvasinky – houby jednobuněčné 
Houby mnohobuněčné 
Lišejníky 
Řasy – 
 jednobuněčné a mnohobuněčné 
Časové určení od prosince 
Prvoci – 
 jednobuněční živočichové - bičíkovci, 
kořenonožci, nálevníci  
Žahavci –  
polypovci, medúzovci, korálnatci  
Časové určení od ledna 
Ploštěnci – 
 ploštěnky, motolice, tasemnice 
Hlísti –  
vířníci, hlístice 
Měkkýši –  
plži, mlži, hlavonožci 
Kroužkovci 
 – mnohoštětinatci, opaskovci, pijavice 
Časové určení od února 
 

ukázka na šk. pomůckách, popř. 
vycházka do lesa 

změny okolní krajiny vlivem člověka, 
kulturní krajina  

– děti mají za úkol zjistit změny 
krajiny v okolí jejich bydliště (od 
rodičů, prarodičů, pamatují si 
samy…), ve škole si pak o tom 
povídáme  

moře  
- mořské řasy a kyslík – ve výuce 

děti pochopí význam řas pro 
vznik kyslíku (při utváření 
atmosféry atd.), mořští 
živočichové - děti donesou co 
možná nejvíce schránek měkkýšů 
z dovolené od moře apod. a zjistí, 
o jakého měkkýše se jedná, kde 
ho našly, jaký má asi význam pro 
své okolí, čím se živí apod. – 
spojení se zážitky při získávání 
exempláře 

lid. aktivity spojené s vodním 
hospodářstvím 

- při probírání látky o vzniku 
hydrosféry uděláme v hodině 
diskusi o nutnosti chránit naše 
vodní zdroje – co pro to kdo dělá, 
jak bychom mohli ještě více šetřit 
vodou (dešťová voda na zalévání, 
WC se dvojím splachováním…), 
jak ji dále neznečišťovat apod. –  
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Členovci: 
 klepítkatci, korýši, hmyz 
- hmyz s proměnou nedokonalou 
- hmyz s proměnou dokonalou 
Ostnokožci – hvězdice, hadice, ježovky, 
sumýši 
 
Laboratorní práce: 
- Práce s mikroskopem, pozorování 

buněk slupky cibule kuchyňské 
- Pozorování prvoka - trepky v senném 

nálevu pod mikroskopem 
- Pozorování perlooček, jejich pohybu, 

příjímání potravy a dýchání 
- Pozorování stavby těla hmyzu 
 
Časové určení od března 
Vzdušnícovci: 
- Hmyz  - základní znaky 
- Rozmnožování hmyzu 
- Hmyz s proměnou nedokonalou: 

 
Časová dotace od dubna: 
 

- vážky 
- stejnokřídlí 
- vši 
- ploštice 
- rovnokřídlí 

 
Časová dotace od května. 
 

formou brainstormingu 
Základní podmínky života – činnosti: 
voda, ovzduší – jejich ochrana, čistota 

- viz. výše 
klimatické změny 

- děti dostanou za úkol sledovat 
novin. články (i na internetu) 
pojednávající o změnách klimatu 
(nové vědecké studie o jeho 
aktuálním stavu), ve výuce a 
z referátů se dozvíme, co je 
ozónová díra, ozón, skleníkový 
efekt a jak vznikají – dokážeme 
pak vyvodit, jak tyto jevy 
ovlivňují změny klimatu 
v jednotlivých částech Země – 
možnost zařazení do envir. 
projektu 

ochrana biologických druhů  
- exkurze do líhně bažantů 

v Bříšťanech, nejlépe v červnu 
- součást envir. projektu 

šetření energie 
- součást envir. projektu 
- viz. výše (vodní zdroje apod.) 

změny v krajině - viz. výše 
Lidské aktivity a problémy životního 
prostředí – činnosti: 
odpady 

– envir. projektový den 1krát za 4 
roky pro celý druhý stupeň 

– při hodinách zdůrazňujeme 
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Žák:  

- Uvede příklady výskytu organismů v určitém 
prostředí a vztahy mezi nimi 

- Rozlišuje a uvede příklady systémů organismů – 
populace, společenstva, ekosystémy 

- Na příkladu objasní princip existence živých a 
neživých složek ekosystému 

- Vysvětlí podstatu jednotlivých potravních 
řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí 
jejich význam 

- Uvede příklady kladných i záporných vlivů 
člověka na životní prostředí a příklady narušení 
rovnováhy ekosystému 

 
 
 
 
 
 
 

- blechy 
- síťokřídlí 
- brouci 
- motýli 
- dvoukřídlí 
- blanokřídlí 

 
 
 
Časová dotace od června: 
 
Ekologie 
Ekosystémy 
Společenstva organismů 

potřebu třídění odpadu – patří to 
k modernímu způsobu života, je 
to „in“ 

ochrana přírody 
- Den životního prostředí, Den 

Země – znovu s dětmi 
prodiskutujeme, jak se chováme, 
popř. měli se chovat, ke svému 
životnímu prostředí… 

Vztah člověka k prostředí – činnosti: 
naše obec 

- odpadové hospodářství - jaké tu 
máme kontejnery na třídění 
odpadu – viz. projektový den, náš 
životní styl, změny krajiny 
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Předmět:  Přírodopis – zoologická část 

Ročník: 7.  

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák  
- porovná základní vnější a vnitřní stavbu 

vybraných živočichů a vysvětlí funkci 
jednotlivých orgánů 

- rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, 
určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních 
taxonomických skupin 

- odvodí na základě pozorování základní projevy 
chování živočichů v přírodě, na příkladech 
objasní jejich způsob života a přizpůsobení 
danému prostředí 

- zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro 
člověka 

- uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se 
živočichy 

 
 

 
Opakování učiva z 6.ročníku: 
Obratlovci – život s páteří 
 
Obratlovci ve vodě 

- kruhoústí, paryby 
- ryby – sladkovodní, mořské 

 
 
Obratlovci mezi dvěma světy 

- obojživelníci ocasatí 
- obojživelníci bezocasí 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Časová dotace od září: 
 
 
 
 
 
Časová dotace od října: 
 

- pozorování šupiny, stavby těla 
- na mapě ukáže chovy ryb u nás 
- význam pro přírodu 
- ochrana životního prostředí 
- práce s atlasem 
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Obratlovci – potomci dinosaurů 
- plazi 
- želvy 
- krokodýli 
- šupinatí 
 

 
Opeření obratlovci 

- ptáci 
- chování, jídelníček, přehled ptáků 
- vnější a vnitřní stavba těla ptáků 
- vodní ptáci 
- mokřadní ptáci 
- mořští ptáci 
- dravci a sovy 
- lesní stromoví ptáci 
- ptáci okraje lesa, křovin, otevřené 

krajiny 
- ptáci otevřené krajiny 
- ptáci břehů tekoucích vod 
- ptáci obři a trpaslíci 
- vznik a vývoj ptáků 

 
 

Časová dotace od listopadu: 
 
- první pomoc při poranění plazem 
- ukázka chovu plazů v domácnosti 
- práce s encyklopedií 

 
 
 
 
Časová dotace od prosince: 
 

- LP – ptačí pero 
- LP – ptačí vajíčko 
- hospodářský význam 

 
 
 
 
 
 
 

Vysvětlivky: 
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Předmět: Přírodopis – botanická část Ročník: 7.  

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák: 
- rozpozná, porovná a objasní funkci základních 

orgánů (orgánových soustav) rostlin 
- odvodí na základě pozorování uspořádání 

rostlinného těla od buňky přes pletiva až 
k jednotlivým orgánům 

- porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých 
orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a 
vztahů v rostlině jako celku 

- vysvětlí základní systematické skupiny rostlin a 
určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a 
atlasů 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zeleň na Zemi: 
- přechod rostlin na souš 
- mechorosty 
- plavuně a přesličky 
- kapradiny 

 
Morfologie rostlin: 

- koře 
- stonek 

- list 
-     květ a květenství 
- oplození a opylení 
- semena a plody 
- rozmnožování rostlin 
 
Nahosemenné rostliny: 
- jehličnany 
- les 
 

Krytosemenné rostliny: 
A/ dvouděložné: 
- listnaté stromy a keře 
- pryskyřníkovité 
- mákovité 
- brukvovité 
- mandloňovité 
- jabloňovité 
- růžovité 
- bobovité 

Časová dotace od února: 
- práce s atlasem 
- poznávání nižších rostlin 
 
- praktické ukázky 

 
Časová dotace od března: 
 
- praktické ukázky 
 
- praktické ukázky 
 

 
- praktické ukázky 
- atlas rostlin 
- vycházka do přírody (louka, 

zahrada, pole, les) 
 

 
Časová dotace od dubna 
 
- praktické ukázky jehličnanů 
- práce s atlasem 
- herbář rostlin 
- práce s atlasem 
- práce s klíčem rostlin 
- praktické poznávání 
 
Časová dotace od května: 
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Žák:  

- odvodí na základě pozorování přírody závislost a 
přizpůsobení některých rostlin podmínkám 
prostředí 

Žák: 
- uvede příklady výskytu organismů v určitém 

prostředí a vztahy mezi nimi 
- rozlišuje a uvede příklady systémů organismů – 

populace, společenstva, ekosystémy 
- na příkladu objasní základní princip existence 

živých a neživých složek ekosystému 
- vysvětlí podstatu jednotlivých potravních řetězců 

v různých ekosystémech a zhodnotí jejich 
význam 

- uvede příklady kladných i záporných vlivů 
člověka na životní prostředí a příklady narušení 
rovnováhy ekosystému 
 

- miříkovité 
- brutnákovité 
- hluchavkovité 
- lilkovité 
- hvězdnicovité 
B/ jednoděložné: 
- liliovité 
- amarylkovité 
- lipnicovité 
- vstavačovité 
 
Rostliny a lidé: 
- exotické ovoce 
- koření 
- léčivé rostliny 
 
Ochrana přírody a Ekologie: 
- chráněná území ČR 
- ochrana přírody 
- Ekologie 
- etologie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Časová dotace od června: 
- ukázka exotického ovoce 
- hra na poznávání koření 
 
 
- návštěva arboreta nebo 

chráněných přírodnin 
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Předmět: Přírodopis Ročník: 8. 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

 
Žák: 

- rozpozná, porovná, a objasní funkci základních 
orgánů (orgánových soustav) živočichů 

- porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci 
jednotlivých orgánů 

- rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, 
určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin 

- odvodí na základě pozorování základní projevy 
chování živočichů v přírodě, na příkladech 
objasní jejich způsob života a přizpůsobení 
danému prostředí 

- zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro 
člověka 

- uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku 
se živočichy 

 
 
 
 
 
 
 
Žák: 

- určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a 
orgánových soustav v lidském těle, vysvětlí 
jejich vztahy 

 
Září 
Savci 
Úvod, opakování učiva ze 7.roč. 
Vývoj savců 
Savci se přizpůsobují prostředí 
Vnitřní stavba těla savců 
Přehled hlavních skupin savců 
Vejcorodí  
 
Říjen 
Živorodí - vačnatci 
Hmyzožravci 
Letouni, chudozubí 
Hlodavci, zající 
Šelmy 
Ploutvonožci, kytovci 
Chobotnatci, lichokopytníci 
 
Listopad 
Sudokopytníci 
Primáti 
Savci biomů světa 
Etologie 
 
Prosinec 
Člověk 
Úvod do biologie člověka 
Leden 

 
Mezipředmětové vztahy: 

- Fy,Ch,Z,D,Rv,Vv,Inf,Kom.dov. 
 
Průřezová témata: 
Environmentální výchova: 
Tematický okruh:  
Ekosystémy, základní podmínky života - 
činnosti:  

– Připomenutí zákeřných nemocí 
krve   

- exkurze - prohlídka sanitního 
vozu záchranné služby 1. pomoci  

- referáty 
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- orientuje se v základních vývojových stupních 
fylogeneze člověka 

- objasní vznik a vývin nového jedince od početí 
až do stáří 

- rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných 
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a 
léčby, objasní význam zdravého způsobu života 

- aplikuje první pomoc při poranění a jiném 
poškození těla 

Člověk v živočišném systému 
Původ a vývoj člověka 
Lidská plemena 
Od buňky k člověku 
Kosterní soustava 
Svalová soustava 
Únor 
Oběhová soustava 
Mízní soustava 
Dýchací soustava 
Březen 
Trávicí soustava 
Užitečné živiny 
Energetická rovnováha 
Vylučovací soustava 
Kožní soustava 
Duben 
Nervová soustava 
Smyslové orgány – čich, chuť, hmat 
Sluch 
Květen 
Zrak 
Hormonální soustava 
Pohlavní soustava 
Nitroděložní vývin člověka 
Od narození do smrti 
Červen 
Genetika 
Poskytování první pomoci – záchrana 
života 
Člověk, zdraví, budoucnost, dopad vlivu 
prostředí a živ. stylu na zdraví člověka 
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Předmět:  Přírodopis  Ročník:  9. 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák: 
- objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a 

trvání života 
- rozpozná podle charakteristických vlastností 

vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích 
pomůcek 

- rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších 
geologických dějů, včetně geologického oběhu 
hornin i oběhu vody 

- porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik 
půdy, rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy 
v naší přírodě 

- rozlišuje jednotlivá geologická období podle 
charakteristických znaků 

- 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 

 
 

Září 
Geologie 

- geologické vědy 
Minerály a horniny 

- minerály 
- krystalová struktura 

minerálů 
 Říjen 

- fyzikální a chemické 
vlastnosti minerálů 

- nejdůležitější minerály 
Listopad 

- určování minerálů 
- horniny 

Stavba Země 
- cesta do středu Země 

Vnitřní geologické děje 
- zemětřesení 

Prosinec 
- magma 
- sopka 
- vyvřelé (magmatické 

horniny) 
Leden 

- tektonické jevy a přeměna 
hornin 

- horniny přeměněné 
Vnější geologické děje 

- praktické ukázky hornin a minerálů 
- LP – vlastnosti hornin 
- LP – vlastnosti minerálů 
- encyklopedie Země 
- bible 
- práce s mapou a glóbem 
- videonahrávky BBC 
- web stránky 
  
 
 
 
 
 
 
- exkurze – Hřídelecká Hůrka 
 
 
 
 
- exkurze do Klenotnice v Nové Pace 
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- zvětrávání 
- činnost vody a ledovců 

Únor 
- usazené (sedimentární) 

horniny 
- půdy 
- určování hornin 

Březen 
Modrá planeta 

- voda na Zemi 
- atmosféra – ochranný štít 

Země 
- látkové toky mezi 

svrchními vrstvami Země 
Přírodní zdroje 

- nerostné suroviny, 
energie 

Duben 
- fosilní paliva – energie z 

„pravěku“ planety Země 
- energie bez kouře 
- obnovitelné zdroje – 

energie zadarmo 
Květen 
Expedice do historie Země 

- první organismy na Zemi 
- od trilobita k člověku 

Geologická mapa 
- geologické základy české 

krajiny 
Červen                 - geologická mozaika Česka 
 

 
 
- vycházka k řece Bystřici 
 
 
 
 
 
 
 
-  ukázky obnovitelných zdrojů ve vodní 
elektrárně v Hradci Králové 
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ZEMĚPIS 
 

Vyučovací předmět zeměpis má přírodní i společenskovědní charakter, proto je v  ŠVP zařazen do oblasti Člověk a příroda společně 
s fyzikou, chemií a přírodopisem. Zeměpis žákovi umožňuje uvědomit si, že on sám je součástí planety Země, poznávat její přírodu jako systém, 
chápat nezbytnost udržování přírodní rovnováhy, uvědomit si užitečnosti přírodovědných poznatků a jejich aplikaci v praktickém životě, rozvíjet 
dovednosti, objektivně pozorovat, experimentovat, vytvářet a ověřovat hypotézy, vyvozovat z nich závěry a ty následně interpretovat ústně či 
písemně. Učí žáky rozlišovat příčiny přírodních dějů, jejich souvislosti a vztahy, předvídání a ovlivňování těchto dějů, a to hlavně v souvislosti 
s řešením praktických problémů. Učí žáky pochopit souvislosti mezi fyzickou a socioekonomickou sférou Země. Zeměpis má nezastupitelnou 
roli v obohacování celkového vzdělanostního rozhledu žáků. Uvedením do hlavních přírodních, hospodářských a sociálních podmínek života lidí 
v blízkém okolí (území místní krajiny), regionu (místní oblast), na území České republiky, v Evropě a dalších světadílech si žák vytváří názor na 
svět, lépe se orientuje v současných problémech lidstva, uvědomuje si civilizační rizika a perspektivy budoucnosti lidstva i vlastní 
spoluzodpovědnost za kvalitu života na Zemi.  

Hodinová dotace: 6. -9. třída po dvou hodinách týdně 

Vzdělávací  strategie na úrovni vyučovacího předmětu, kterými škola směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků:  

1. kompetence k učení  
-         žáci vyhledávají, zpracovávají a třídí geografické informace 
-         získáváme žáky pro účast na soutěžích v rámci třídy či školy  
2. kompetence k řešení problémů  

- vedeme žáky k diskusi o současných problémech přírodní a společenské sféry a k úsilí nalézt vhodný způsob řešení těchto problémů  
3. kompetence komunikativní  
-         uskutečňujeme se žáky řízený rozhovor, při kterém žáci vyjadřují své myšlenky a názory  
4. kompetence personální  
- rozdělujeme pracovní úkoly ve skupině a učíme žáky k odpovědnému přístupu k práci své i druhých  
5. kompetence občanské  
-         podněcujeme žáky k aktivní ochraně přírodního a životního prostředí  
6. kompetence pracovní  

- vedeme žáky k bezpečné manipulaci s pomůckami a materiály při jejich  používání 
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Předmět: Zeměpis Ročník: 6. 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

• zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává 

podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční 

soustavy; 

• prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země, 

zhodnotí důsledky pohybů Země na život lidí a 

organismů; 

 

 

 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické 

informace a zdroje dat z dostupných kartografických 

produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických 

a dalších informačních zdrojů; 

• používá s porozuměním základní geografickou, 

topografickou a kartografickou terminologii; 

• 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; 

Planeta Země 

 Země jako vesmírné těleso – tvar, velikost 

a pohyby Země, střídání dne a noci, 

střídání ročních období, světový čas, 

časová pásma, pásmový čas, datová 

hranice, smluvený čas 

 

 

Geografické informace, zdroje dat, 

kartografie a topografie  

(mapa – obraz Země) 

 komunikační geografický a kartografický 

jazyk – vybrané obecně používané 

geografické, topografické a kartografické 

pojmy; základní topografické útvary:  

 geografická kartografie a topografie – 

glóbus, měřítko glóbusu, zeměpisná síť, 

poledníky a rovnoběžky, zeměpisné 

souřadnice, určování zeměpisné polohy 

září - říjen 

MPV -  fyzika ( látky a tělesa, pohyb 

těles, síly, vesmír) 

 

 

 

 

 

říjen - listopad  

MPV -  matematika – práce s daty,  

měřítko map a plánů, geometrie 

v prostoru a v rovině 
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• 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. 

 

• rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, 

jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává, 

pojmenuje a klasifikuje tvary zemského povrchu; 

• porovná působení vnitřních a vnějších procesů v 

přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na lidskou 

společnost. 

• porovnává různé krajiny jako součást pevninské části 

krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních příkladech 

specifické znaky a funkce krajin; 

• uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních 

krajinných složek a prvků, prostorové rozmístění 

hlavních ekosystémů (biomů); 

 

 

 

v zeměpisné síti; měřítko a obsah plánů a 

map, orientace plánů a map vzhledem ke 

světovým stranám; praktická cvičení a 

aplikace s dostupnými kartografickými 

produkty v tištěné i elektronické podobě 

 

Přírodní obraz Země 

(přírodní složky a oblasti Země) 

 krajinná sféra – přírodní sféra, 

společenská a hospodářská sféra, složky a 

prvky přírodní sféry 

 systém přírodní sféry na planetární úrovni 

– geografické pásy, geografická (šířková) 

pásma, výškové stupně 

 systém přírodní sféry na regionální úrovni 

– přírodní oblasti 

 

 

 

 

Životní prostředí 

 

 

 

 

 

 

listopad - leden 

MPV – přírodopis - neživá příroda, 

vznik a stavba Země, vývoj zemské 

kůry, vnější a vnitřní geologické jevy, 

podnebí a počasí ve vztahu k životu 

 

Vhodné zařazení činností s tématickými 

mapami (nástěnné, atlas, internet): 

Biosféra a přírodní krajiny, zemědělství, 

lesní a vodní hospodářství 

 

Vhodné využívání tematických článků 

z časopisů či z internetu - pro referáty a 

diskuse 
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• uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a 

rizika přírodních a společenských vlivů na životní 

prostředí. 

 

 

 

 

 

 

 

• 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; 

• posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí 

lidského sídla, pojmenuje obecné základní geografické 

znaky sídel; 

• zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce 

světového hospodářství, lokalizuje na mapách hlavní 

světové surovinové a energetické zdroje; 

• porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní 

krajina – přírodní a společenské prostředí, 

typy krajin 

vztah příroda a společnost – trvale 

udržitelný život a rozvoj, principy a zásady 

ochrany přírody a životního prostředí, 

chráněná území přírody, globální ekologické 

a environmentální problémy lidstva 

 

Společenské a hospodářské prostředí 

 obyvatelstvo světa – základní kvantitativní 

a kvalitativní geografické, demografické 

hospodářské a kulturní charakteristiky 

 globalizační společenské, politické a 

hospodářské procesy – aktuální 

společenské, sídelní, politické a 

hospodářské poměry současného světa, 

sídelní systémy, urbanizace, suburbanizace 

 světové hospodářství – sektorová a 

odvětvová struktura, územní dělba práce, 

ukazatelé hospodářského rozvoje a životní 

úrovně 

leden-únor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

březen - květen 

MPV - přírodopis, dějepis, občanská 

výchova, matematika 

 

Enviromentální výchova 

 

 

. 
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rozmístění hospodářských aktivit; 

• porovnává státy světa a zájmové integrace států světa 

na základě podobných a odlišných znaků. 

 

 

• ovládá základy praktické topografie a orientace v 

terénu; 

• aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování, 

zobrazování a hodnocení krajiny; 

• uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu 

ve volné přírodě v krajině, uplatňuje v modelových 

situacích zásady bezpečného chování a jednání při 

mimořádných událostech  

 

 

 regionální společenské, politické a 

hospodářské útvary – porovnávací kritéria: 

národní a mnohonárodnostní státy, části 

států, správní oblasti, kraje, města, 

aglomerace; hlavní a periferní hospodářské 

oblasti světa; politická, bezpečnostní a 

hospodářská seskupení (integrace) států; 

geopolitické procesy, hlavní světová 

konfliktní ohniska 

 

Terénní geografická výuka, praxe a 

aplikace 

  cvičení a pozorování v terénu místní 

krajiny, geografické exkurze  

  ochrana člověka při ohrožení zdraví a 

života – živelní pohromy; opatření, 

chování a jednání při nebezpečí živelních 

pohrom v modelových situacích 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

červen 

MPV - matematika 

Vhodné využít terénního cvičení za 

příznivých podmínek. 
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Předmět: Zeměpis Ročník: 7. 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

 rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy 

jako kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci 

regionů světa 

 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a 

makroregiony světa podle zvolených kritérií, 

srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a 

periferní zóny 

 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 

 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa 

nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou 

zásadních změn v nich 

 

 

Regiony světa 

Afrika – poloha, povrch, přírodní poměry, 

problémy a specifika světadílu 

 
Regiony Afriky- Severní Afrika, Sahel, 
Střední Afrika, Východní Afrika, Jižní Afrika 
(poloha, povrch, podnebí, obyvatelstvo, 
hospodářství, politická situace a vztahy mezi 
jednotlivými regiony a mezi dalšími světadíly) 
 
 
Atlantský oceán – poloha, oceánské dno, 
využití oceánu 
 
Amerika – poloha, povrch, objevování 
Ameriky a jeho odraz do současnosti, přírodní 
poměry, obyvatelé Ameriky 
 
Regiony Ameriky – USA, Kanada, Mexiko, 
státy pevninské šíje a ostrovní část Střední 
Ameriky, Andské státy, Brazílie a sousedé, 
státy na jihu (poloha, povrch, podnebí, 
obyvatelstvo, hospodářství, politická situace a 
vztahy mezi jednotlivými regiony a mezi 
dalšími světadíly) 
 
Antarktida – pevninský ledovec, podnebí  
Indický oceán – monzuny, tropické cyklony 

 

Září - říjen 

 
 
listopad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prosinec - leden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Únor - červen 
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Tichý oceán – mořské proudy, tajfuny, 
Oceánie (Polynésie, Melanésie, Mikronésie) 
 
Austrálie – poloha, povrch, přírodní 
podmínky, obyvatelstvo, Australská specifika 
a rozdíly, hospodářství, politická situace 
 
Asie - poloha, povrch, přírodní poměry, 

problémy a specifika světadílu – extrémy, 

lidnatost 

 

Asijské regiony – Blízký východ, Státy 
Perského zálivu, Zakavkazsko, Střední Asie, 
Jižní Asie, Jihovýchodní Asie, Východní Asie 
(Čína, Japonsko), Sibiř a Dálný východ 
(poloha, povrch, podnebí, obyvatelstvo, 
hospodářství, politická situace a vztahy mezi 
jednotlivými regiony a mezi dalšími světadíly) 
 

Arktida a Severní ledový oceán – poloha, 

přírodní podmínky, hospodářský potenciál 

 
 
 
 

Vysvětlivky: 
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Předmět: Zeměpis Ročník: 8. 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

• rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako 

kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci 

regionů Evropy; 

• porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, 

přírodní, kulturní, společenské, politické a 

hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 

potenciál a bariéry Evropy; 

• zvažuje, které změny ve vybraných regionech Evropy 

nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou 

zásadních změn v nich. 

• uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a 

rizika přírodních a společenských vlivů na životní 

prostředí. 

• hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, hospodářské a 

kulturní poměry místního regionu, možnosti dalšího 

rozvoje, přiměřeně analyzuje vazby místního 

regionu k vyšším územním celkům; 

• hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, 

přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a 

Regiony světa - Evropa 

Přírodní poměry 

Obyvatelstvo a osídlení (vývoj počtu 

obyvatel, přirozený přírůstek, migrace, 

struktura obyvatelstva, sídla) 

Hospodářství – strukturální změny v Evropě, 

zemědělství, průmysl a služby 

Reginy Evropy – Střední Evropa, Severní 

Evropa, Západní Evropa, Jižní Evropa, 

Jihovýchodní Evropa, Východní Evropa 

(poloha, povrch, podnebí, obyvatelstvo, 

hospodářství, politická situace, porovnání 

zemí a vztahy mezi jednotlivými státy, regiony 

a mezi dalšími světadíly) 

 

Česká republika 

 Česká republika – zeměpisná poloha, 

rozloha, členitost, přírodní poměry a 

zdroje; obyvatelstvo: základní geografické, 

září - leden 
 
 
 
Činnosti s obecně zeměpisnými mapami 
Evropy 
 
Využití videosnímků 
 
 
Propojení s předmětem občanská 
výchova – člověk ve společnosti, stát a 
hospodářství, výroba a obchod, služby, 
stát a právo, mezinárodní vztahy, 
globální svět 
 
 
Propojení s předmětem dějepis 
 
Enviromentální výchova 
 
 
leden - červen 
MPV -  přírodopis – základy ekologie, 
ochrana životního prostředí (chráněná 
území přírody ČR) 
 
MPV - občanská výchova – člověk ve 
společnosti, naše vlast, státní symboly, 
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hospodářský potenciál České republiky v 

evropském a světovém kontextu; 

• lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České 

republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z 

hlediska osídlení a hospodářských aktivit;  

• uvádí příklady účasti a působnosti České republiky 

ve světových mezinárodních a nadnárodních 

institucích, organizacích a integracích států. 

• aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování, 

zobrazování a hodnocení krajiny v okolí bydliště 

 

 

 

• vymezí a lokalizuje místní oblast (region) podle 

bydliště nebo školy  

• hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, hospodářské a 

kulturní poměry místního regionu, možnosti dalšího 

rozvoje, přiměřeně analyzuje vazby místního 

regionu k vyšším územním celkům  

demograf. a hospodář. charakteristiky, 

sídelní poměry; rozmístění hospodářských 

aktivit, sektorová a odvětvová struktura 

hospodářství; transformační společenské, 

politické a hospodářské procesy a jejich 

územní projevy a dopady; hospodářské a 

politické postavení České republiky v 

Evropě a ve světě, zapojení do 

mezinárodní dělby práce a obchodu 

 regiony České republiky – územní 

jednotky státní správy a samosprávy, 

krajské členění, kraj místního regionu, 

přeshraniční spolupráce se sousedními 

státy v euroregionech 

 místní region – zeměpisná poloha, kritéria 

pro vymezení místního regionu, vztahy k 

okolním regionům, základní přírodní a 

socioekonomické charakteristiky s 

důrazem na specifika regionu důležitá pro 

jeho další rozvoj (potenciál x bariéry) 

stát a právo 
MPV - dějepis – vývoj státu jeho hranic, 
hospodářství 
 
Využití obrazové dokumentace a 
videosnímků 
 
Činnosti s atlasovými mapami ČR 
 
Vhodné využívání tématických článků 
z časopisů, internetu apod., spojené 
s jejich vyhledáváním a prezentováním  
 
 
 

Vysvětlivky: 
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Předmět: Zeměpis Ročník: 9. 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

 

 

 

 

 

 

• zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce 

světového hospodářství, lokalizuje na mapách 

hlavní světové surovinové a energetické zdroje; 

• porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní 

rozmístění hospodářských aktivit; 

 

• porovnává státy světa a zájmové integrace států světa 

na základě podobných a odlišných znaků; 

• lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní 

aktuální geopolitické změny a politické problémy v 

konkrétních světových regionech. 

 

 

Společenské a hospodářské prostředí 

Globalizace 

• globalizační společenské, politické a 

hospodářské procesy – aktuální společenské, 

sídelní, politické a hospodářské poměry 

současného světa, sídelní systémy, 

urbanizace, suburbanizace 

Rozdíly ve vyspělosti zemí 

• světové hospodářství – sektorová a 

odvětvová struktura, územní dělba práce, 

ukazatelé hospodářského rozvoje a životní 

úrovně 

Integrace zemí 

• regionální společenské, politické a 

hospodářské útvary – porovnávací kritéria: 

národní a mnohonárodnostní státy, části 

států, správní oblasti, kraje, města, 

aglomerace; hlavní a periferní hospodářské 

oblasti světa; politická, bezpečnostní a 

září 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
říjen 
 
 
 
 
 
 
říjen - listopad 
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• 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; 

 

 

 

 

• posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí 

lidského sídla, pojmenuje obecné základní geografické 

znaky sídel 

 

 

 

 

 

 

 

hospodářská seskupení (integrace) států; 

geopolitické procesy, hlavní světová 

konfliktní ohniska 

Kulturní rozmanitost lidstva 
 od etnika ke globálnímu společenství, 

národnostní menšiny, filosofie a 

náboženství, prolínání světových kultur, 

lidská práva, ochrana kulturního a 

přírodního dědictví 

 Mezinárodní migrace 

 příčiny a následky,hlavní směry migrace, 

problémy uprchlíků 

Osídlení 

 typy sídel, urbanizace, problémy měst a 

venkova 

Zemědělská výroba  

 světové typy zemědělství, půdní fond, 

výživa obyvatelstva, výroba potravin 

Průmysl  

 průmyslové revoluce, faktory vývoje 

průmyslu, průmyslové oblasti světa, 

hospodářská odvětví, těžba nerostných 

 
 
 
 
 
listopad 
 
 
 
 
 
 
 
prosinec 
 
 
 
 
prosinec  
 
 
 
leden 
 
 
 
 
únor 
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• uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a 

rizika přírodních a společenských vlivů na životní 

prostředí. 

 

surovin 

Doprava 

 její význam, vývoj, druhy, výhody a 

nevýhody 

Služby 

Cestovní ruch  

Globální změny klimatu 

Člověk a přírodní katastrofy 

Rozmanitost živé přírody -  biodiverzita 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
březen 
 
 
 
 
duben 
 
květen - červen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vysvětlivky: 
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UMĚNÍ A KULTURA 
 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 
 

Vyučovací předmět hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP ZV Umění a kultura. Dává žákům příležitost, aby projevovali a 
uspokojovali svou přirozenou potřebu setkávání s hudbou. Tuto potřebu předmět aktivně podněcuje, rozvíjí a kultivuje prostřednictvím 
poznávání hudebních děl, životů hudebních skladatelů, hudební teorie a prostřednictvím vlastních hudebních činností, metod a forem práce.  

Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění 
hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání hudby a zpěvu a jejich využívání jako svébytného prostředku komunikace. 

  Obsahem vokálních činností je práce s hlasem, při níž dochází ke kultivaci pěveckého i mluvního projevu v souvislosti s uplatňováním 
správných pěveckých návyků. 

Obsahem instrumentálních činností je hra na jednoduché hudební nástroje (nejčastěji Orffova instrumentáře) a jejich využití při hudební 
produkci i reprodukci. 

Obsahem hudebně pohybových činností je ztvárňování hudby a reagování na její emocionální kvality pomocí pohybu, tance a gest. 
Obsahem poslechových činností je aktivní vnímání (percepce) znějící hudby, při níž žák poznává hudbu ve všech jejích žánrových, 

stylových i funkčních podobách. Žák se učí řeč hudby analyzovat a „interpretovat“. 
 
Metody a formy práce 

Metody a formy práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: samostatná práce, skupinové vyučování, kolektivní práce, 
krátkodobé projekty, apod. Žáci využívají audiovizuální techniku a různé dostupné vyučovací pomůcky, učebnice a zpěvníky. 

Kompetence k učení 
■ Vést žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení.) 
Žáci 

- podle individuálních hudebních schopností a dovedností vyhledávají a třídí informace 
- používají obecně užívané hudební termíny 
- získané znalosti propojují do souvislostí 

Učitel 

- vede žáky k vyhledávání, shromažďování, třídění, porovnávání informací 
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- k používání odborné terminologie 

- k nalézání souvislostí mezi získanými poznatky a využití v praxi 

- k využívání vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů  
      -     vede žáky ke kultivaci hudebnosti v oblasti hudebního sluchu, zpěvního hlasu, smyslu pro rytmus, melodického a harmonického cítění, 

hudební paměti, představivosti a fantazie 
       -      rozvíjí u žáků receptivní, reprodukční a částečně i produkční schopnosti a dovednosti vokálními, instrumentálními, poslechovými a 

hudebně pohybovými aktivitami 

      -                                
Kompetence k řešení problémů 
■ Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů. 
Žáci 

-    na základě individuální hudební vyspělosti postihují z hudebního proudu znějící  
      skladby významné sémantické prvky, srovnávají je, slovně charakterizují, 
      hledají  spojitosti mezi vlastní hudební zkušeností a zkušeností autora předávané  
      hudebním dílem 
-     samostatně a kriticky přemýšlejí  
-     při zadání úkolu žáci rozpoznají problém a hledají  nejvhodnější způsob řešení 

Učitel 
-    vede žáky ke správným způsobům řešení problémů 
-    s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu  ke správnému řešení 
-   učí žáky různým vyjadřovacím hudebním technikám a použití vhodných prostředků k    
     vyjádření svého záměru 
-   podporuje  netradiční (originální) způsoby řešení hudebního vyjadřování  

Kompetence komunikativní 

■ Vést  žáky k otevřené, všestranné  a účinné komunikaci. 
Žáci 

- při práci ve skupině dokáží žáci vyjádřit svůj názor, vhodnou formou ho obhájit a    
      tolerovat názor druhých 

Učitel 

- zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat 
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- zajímá se o náměty a názory žáků 

- učí žáky porozumění hudebně vyjadřovacím prostředkům a společenským funkcím hudby, jednotlivých  uměleckých epoch 

- vede žáky k pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka umění jako svébytného  prostředku komunikace 

- učí žáky naslouchat hudbě a vnímat hudební projevy druhých, jako nezbytný prvek účinné mezilidské  komunikace 

- jde příkladem – „profesionálním“ přístupem ke komunikaci při hodnocení výsledků   žáků v hudební výchově 
 
Kompetence sociální a personální 
■ Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 
Žáci 

-    efektivně spolupracují, respektují názory jiných 

- žáci se učí objektivním přístupem zhodnotit svoji práci i práci ostatních, učí se chápat odlišné kvality svých spolužáků 

- učí se respektovat pravidla při práci v týmu, dodržovat je a svou pracovní činností kladně ovlivňovat kvalitu práce 
Učitel 

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 
      -    umožňuje každému žákovi zažít úspěch 
Kompetence občanské 
■ Vychovávat žáky jako svobodné občany, plnící své povinnosti, uplatňující svá práva a respektující práva druhých, jako osobnosti zodpovědné 
za svůj život, své zdraví a za své životní prostředí, jako ohleduplné bytosti, schopné a ochotné účinně pomoci v různých situacích. 
Žáci 

-    efektivně spolupracují, respektují názory jiných 

- žáci se učí objektivním přístupem zhodnotit svoji práci i práci ostatních, učí se chápat odlišné kvality svých spolužáků 

- učí se respektovat pravidla při práci v týmu, dodržovat je a svou pracovní činností kladně ovlivňovat kvalitu práce 
Učitel 

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 

- umožňuje každému žákovi zažít úspěch 

- pomáhá  žákům získat vhled do hudební kultury české i jiných národů 

- vede  k pochopení emocionálního působení hudby a jejím vlivem k vytváření mostů mezi lidmi 

- prohlubuje  u žáků jejich vztah k hudebnímu umění v celé oblasti hudební kultury 

- učí žáky kriticky hodnotit práci svou i ostatních 
      -    jde příkladem – respektuje  práci a roli ostatních 
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Kompetence pracovní 
■ Vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci, naučit žáky používat při práci vhodné materiály, nástroje a technologie, naučit žáky chránit své zdraví 
při práci, pomoci žákům při volbě jejich 
budoucího povolání. 
Žáci 

- při samostatné práci jsou žáci vedeni ke koncentraci na pracovní výkon, jeho dokončení a dodržují vymezená pravidla  

- žáci si vytváří pozitivní vztah k hudebním činnostem 
Učitel 

- vyžaduje dodržování dohodnuté kvality, postupů a termínů 

- vede  žáky k pozitivnímu vztahu k aktivním hudebním činnostem 

- při výuce hudební výchovy vytváří  podnětné a tvořivé pracovní prostředí 

- učí žáky vhodně využívat psychohygienický účinek hudby 

- vede  žáky správnému zacházení s hudebními nástroji, k jejich údržbě 

- jde příkladem – příkladně plní své pracovní povinnosti (nástupy do hodin, příprava   
      na výuku). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Školní vzdělávací program 
Základní škola Na Habru, Jablonského 865, Hořice

 

245 

 
 

Předmět: Hudební výchova Ročník: 1. 

Očekávané výstupy Učivo 
Průřezová témata a mezipředmětové 

vztahy 

Žák: 
 
Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase. 

 

Pěvecký a mluvní projev – pěvecké 
dovednosti (dýchání, výslovnost, nasazení a 

tvorba tónu, dynamicky odlišný zpěv), hlasová 
hygiena, rozšiřování hlasového rozsahu. 

 
Hudební rytmus – realizace písní ve 2/4, 3/4 a 
4/4 taktu. 
 
Intonace, vokální improvizace – hudební hry 
(ozvěna, otázka – odpověď).  
 
Záznam vokální hudby – zachycení melodie 
písně pomocí jednoduchého grafického 
vyjádření (např. linky). 
 

PT: OSV - psychohygiena hlasového 
projevu, komunikace 
 
MV: Hv - Vv 

 
Využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře. 

 

Hra na hudební nástroje – reprodukce motivů, 
témat, jednoduchých skladbiček pomocí 

jednoduchých hudebních nástrojů z Orffova 
instrumentáře, zobcových fléten, keyboardů 

apod. 
 

 

 
Reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje 
metrum, tempo, dynamiku, směr melodie. 

 

 
Taktování, pohybový doprovod znějící hudby 
– taneční hry se zpěvem.  
 
Pohybové vyjádření hudba a reakce na změny 
v proudu znějící hudby – pantomima a 

MV: Hv - Tv 
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pohybová improvizace s využitím tanečních 
kroků.  
Orientace v prostoru – utváření pohybové 
paměti, reprodukce pohybů prováděných při 
tanci či pohybových hrách.  
 

Rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné 
tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby. 

 

 
Hudební výrazové prostředky a hudební prvky 
s výrazným sémantickým nábojem – rytmus, 
melodie, kontrast a gradace, pohyb melodie 
(melodie vzestupná a sestupná), zvukomalba, 
rytmické, dynamické změny v hudebním 
proudu. 
 
Interpretace hudby – slovní vyjádření (jaká je 
to hudba a proč je taková)? 
 
 

PT: OSV – hodnoty, postoje, praktická 
etika. 

 
Rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební 
nástroje. 

 

Klavír, housle, kytara, zob. flétna, bubínek, 
trumpeta, triangl, dřívka, rolničky 

 

Odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně 
instrumentální 
 

 
Hudba vokální, instrumentální, vokálně 
instrumentální, lidský hlas a hudební nástroj. 
 

 

Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje 
v rámci nejjednodušších hudebních forem. 

 
Rytmizace, melodizace a stylizace, hudební 
improvizace – hudební hry (ozvěna, otázka-

odpověď). 
 

PT: OSV - kreativita 
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Předmět: Hudební výchova Ročník: 2. 

Očekávané výstupy Učivo 
Průřezová témata a mezipředmětové 

vztahy 

Žák: 
 
Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase. 

 

Pěvecký a mluvní projev – pěvecké dovednosti 
(dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba tónu, 
dynamicky odlišný zpěv), hlasová hygiena, 

rozšiřování hlasového rozsahu. 
 
Hudební rytmus – realizace písní ve 2/4, 3/4 a 
4/4 taktu. 
 
Intonace, vokální improvizace – hudební hry 
(ozvěna, otázka – odpověď).  
 
Záznam vokální hudby – zachycení melodie 
písně pomocí jednoduchého grafického 
vyjádření (např. linky). 
 

PT: OSV - psychohygiena hlasového 
projevu, komunikace 
 
MV: Hv - Vv 

Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje 
v rámci nejjednodušších hudebních forem. 
 

Rytmizace, melodizace a stylizace, hudební 
improvizace – hudební hry (ozvěna, otázka-

odpověď). 
 

PT: OSV - kreativita 

 
Využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře. 

 

Hra na hudební nástroje – reprodukce motivů, 
témat, jednoduchých skladbiček pomocí 

jednoduchých hudebních nástrojů z Orffova 
instrumentáře, zobcových fléten, keyboardů 

apod. 

 

Reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje 
metrum, tempo, dynamiku, směr melodie. 

 

 
Taktování, pohybový doprovod znějící hudby 
– taneční hry se zpěvem. 

MV: Hv - Tv 
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Pohybové vyjádření hudba a reakce na změny 
v proudu znějící hudby – pantomima a 
pohybová improvizace s využitím tanečních 
kroků.  
Orientace v prostoru – utváření pohybové 
paměti, reprodukce pohybů prováděných při 
tanci či pohybových hrách. 
 

Rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné 
tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby. 

 

 
Hudební výrazové prostředky a hudební prvky 
s výrazným sémantickým nábojem – rytmus, 
melodie, kontrast a gradace, pohyb melodie 
(melodie vzestupná a sestupná), zvukomalba, 
rytmické, dynamické změny v hudebním 
proudu. 
 
Hudební styly a žánry – hudba taneční, 
pochodová, ukolébavka apod. 
 
Interpretace hudby – slovní vyjádření (jaká je 
to hudba a proč je taková)? 
 
 

PT: OSV – hodnoty, postoje, praktická 
etika. 

 
Rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební 
nástroje. 

 

Klavír, housle, kytara, zob. flétna, bubínek, 
trumpeta, triangl, dřívka, rolničky, tamburína, 

varhany, harfa, dudy, kontrabas 
 

 

Odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně 
instrumentální. 
 

 
Hudba vokální, instrumentální, vokálně 
instrumentální, lidský hlas a hudební nástroj. 
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Předmět: Hudební výchova Ročník: 3. 

Očekávané výstupy Učivo 
Průřezová témata a mezipředmětové 

vztahy 

Žák: 
 
Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase. 
 

Pěvecký a mluvní projev – pěvecké dovednosti 
(dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba tónu, 
dynamicky odlišný zpěv), hlasová hygiena, 

rozšiřování hlasového rozsahu. 
 
Hudební rytmus – realizace písní ve 2/4, 3/4 a 
4/4 taktu. 
 
Intonace, vokální improvizace – hudební hry 
(ozvěna, otázka – odpověď).  
 
Záznam vokální hudby – zachycení melodie 
písně pomocí jednoduchého grafického 
vyjádření (např. linky) 
 

PT: OSV - psychohygiena hlasového 
projevu, komunikace 
 
MV: Hv - Vv 

Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje 
v rámci nejjednodušších hudebních forem. 
 

Rytmizace, melodizace a stylizace, hudební 
improvizace – hudební hry (ozvěna, otázka-

odpověď). 
 

PT: OSV - kreativita 

Využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře 

 
Hra na hudební nástroje – reprodukce motivů, 
témat, jednoduchých skladbiček pomocí 
jednoduchých hudebních nástrojů z Orffova 
instrumentáře, zobcových fléten, keyboardů 
apod. 
 

 

Reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje 
metrum, tempo, dynamiku, směr melodie. 

 
Taktování, pohybový doprovod znějící hudby 

MV: Hv - Tv 
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 – taneční hry se zpěvem, jednoduché lidové 
tance. 
 
Pohybové vyjádření hudba a reakce na změny 
v proudu znějící hudby – pantomima a 
pohybová improvizace s využitím tanečních 
kroků.  
Orientace v prostoru – utváření pohybové 
paměti, reprodukce pohybů prováděných při 
tanci či pohybových hrách. 
 

Rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné 
tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby. 
 

 
Hudební výrazové prostředky a hudební prvky 
s výrazným sémantickým nábojem – rytmus, 
melodie, kontrast a gradace, pohyb melodie 
(melodie vzestupná a sestupná), zvukomalba, 
rytmické, dynamické změny v hudebním 
proudu. 
 
Hudební styly a žánry – hudba taneční, 
pochodová, ukolébavka apod. 
 
Interpretace hudby – slovní vyjádření (jaká je 
to hudba a proč je taková)? 
 

PT: OSV – hodnoty, postoje, praktická 
etika. 

Rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební 
nástroje. 
 

Klavír, housle, kytara, zob. flétna, bubínek, 
trumpeta, triangl, dřívka, rolničky, tamburína, 

varhany, harfa, dudy, viola, violoncello, 
kontrabas, klarinet, příčná flétna 

 

 

Odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně instr. Hudba vokální, instrumentální,   
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Předmět: Hudební výchova Ročník: 4. 

Očekávané výstupy Učivo 
Průřezová témata a mezipředmětové 

vztahy 

 
Žák:  
 
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. 
 

Pěvecký a mluvní projev – pěvecké dovednosti 
(dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba tónu, 
dynamicky odlišný zpěv), hlasová hygiena, 

rozšiřování hlasového rozsahu. 
 
Hudební rytmus – realizace písní ve 2/4, 3/4 a 
4/4 taktu. 
 
Dvojhlas a vícehlas – prodleva, kánon. 
 
Intonace, vokální improvizace – diatonické 
postupy v durových a mollových tóninách (V., 
III. a I. stupeň, volné nástupy VIII. a spodní V. 
stupně  apod.), hudební hry (ozvěna, otázka – 
odpověď).  
 
Záznam vokální hudby – nota jako grafický 
znak pro tón, zápis rytmu jednoduché písně, 
notový zápis jako opora při realizaci písně. 
 

PT: OSV - psychohygiena hlasového 
projevu, komunikace 

Realizuje podle svých individuálních schopností a 
dovedností (zpěvem, hrou, tancem, doprovodnou hrou) 
jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí not. 
 

 
Taktování, pohybový doprovod znějící hudby 
– dvoudobý, třídobý a čtyřdobý takt a 
jednoduché  lidové tance. 
 
Pohybové vyjádření hudba a reakce na změny 
v proudu znějící hudby – pantomima a 
pohybová improvizace s využitím tanečních 

MV: Hv - Tv 
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kroků.  
 
Orientace v prostoru – utváření pohybové 
paměti, reprodukce pohybů prováděných při 
tanci či pohybových hrách. 
 

Využívá na základě svých hudebních schopností a 
dovedností jednoduché, popřípadě složitější hudební 
nástroje k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých 
motivů skladeb písní. 
 

 
Hra na hudební nástroje – reprodukce motivů, 
témat, jednoduchých skladbiček pomocí 
jednoduchých hudebních nástrojů z Orffova 
instrumentáře, zobcových fléten, keyboardů 
apod. 
 
Záznam instrumentální melodie – čtení a zápis 
rytmického schématu jednoduchého motivku 
či tématu instrumentální skladby, využití 
notačních programů.  
 

 

Rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby. 
 

Hudební formy – malá písňová forma.  

Vytváří v rámci svých individuálních dispozic 
jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí 
elementární hudební improvizace. 
 

Rytmizace, melodizace a stylizace, hudební 
improvizace – hudební hry (ozvěna, otázka-
odpověď), jednodílná písňová forma (a-b). 

 

PT: OSV - kreativita 

 
Rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých 
hudebních výrazových prostředků, upozorní na 
metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné 
harmonické změny. 
 

Kvality tónů – délka, síla, barva, výška. 
 
Hudební výrazové prostředky a hudební prvky 
s výrazným sémantickým nábojem – rytmus, 
melodie, harmonie, barva, kontrast a gradace, 
pohyb melodie (melodie vzestupná a 
sestupná), zvukomalba, metrické, rytmické, 
dynamické, harmonické změny v hudebním 

PT: OSV – hodnoty, postoje, praktická 
etika. 
 
MV: Hv - Čj 
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proudu. 
 
Hudba vokální, instrumentální, vokálně 
instrumentální, lidský hlas a hudební nástroj. 
 
 
Interpretace hudby – slovní vyjádření (jaká je 
to hudba a proč je taková)? 
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Předmět: Hudební výchova Ročník: 5. 

Očekávané výstupy Učivo 
Průřezová témata a mezipředmětové 

vztahy 

 
Žák:  
 
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. 

 

Pěvecký a mluvní projev – pěvecké dovednosti 
(dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba tónu, 
dynamicky odlišný zpěv), hlasová hygiena, 

rozšiřování hlasového rozsahu. 
 
Hudební rytmus – realizace písní ve 2/4, 3/4 a 
4/4 taktu. 
 
Dvojhlas a vícehlas – prodleva, kánon, lidový 
dvojhlas. 
 
Intonace, vokální improvizace – diatonické 
postupy v durových a mollových tóninách (V., 
III. a I. stupeň, volné nástupy VIII. a spodní V. 
stupně  apod.), hudební hry (ozvěna, otázka – 
odpověď).  
 
Záznam vokální hudby – nota jako grafický 
znak pro tón, zápis rytmu jednoduché písně, 
notový zápis jako opora při realizaci písně. 
 
 

PT: OSV - psychohygiena hlasového 
projevu, komunikace 

Realizuje podle svých individuálních schopností a 
dovedností (zpěvem, hrou, tancem, doprovodnou hrou) 
jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí not. 
 

 
Taktování, pohybový doprovod znějící hudby 
– dvoudobý, třídobý a čtyřdobý takt a 
jednoduché  lidové tance. 
 
 
Orientace v prostoru – utváření pohybové 
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paměti, reprodukce pohybů prováděných při 
tanci či pohybových hrách. 
 

Využívá na základě svých hudebních schopností a 
dovedností jednoduché, popřípadě složitější hudební 
nástroje k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých 
motivů skladeb písní. 

 

 
Hra na hudební nástroje – reprodukce motivů, 
témat, jednoduchých skladbiček pomocí 
jednoduchých hudebních nástrojů z Orffova 
instrumentáře, zobcových fléten, keyboardů 
apod. 
 
Záznam instrumentální melodie – čtení a zápis 
rytmického schématu jednoduchého motivku 
či tématu instrumentální skladby, využití 
notačních programů. 
 

 

Rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby. 
 

 
Hudební formy – malá písňová forma, velká 
písňová forma, rondo, variace. 
 

 

Vytváří v rámci svých individuálních dispozic 
jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí 
elementární hudební improvizace. 

 

Rytmizace, melodizace a stylizace, hudební 
improvizace – tvorba předeher, meziher a 
doher s využitím tónového materiálu písně, 
hudební doprovod (akcentace těžké doby 

v rytmickém doprovodu, ostinato, prodleva), 
hudební hry (ozvěna, otázka-odpověď), 

jednodílná písňová forma (a-b). 
 

PT: OSV - kreativita 

 
Rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých 
hudebních výrazových prostředků, upozorní na 
metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné 
harmonické změny. 

Kvality tónů – délka, síla, barva, výška. 
 
Vztahy mezi tóny – souzvuk, akord. 
 
Hudební výrazové prostředky a hudební prvky 

PT: OSV – hodnoty, postoje, praktická 
etika. 
 
MV: Hv - Čj 



Školní vzdělávací program 
Základní škola Na Habru, Jablonského 865, Hořice

 

256 

 s výrazným sémantickým nábojem – rytmus, 
melodie, harmonie, barva, kontrast a gradace, 
pohyb melodie (melodie vzestupná a 
sestupná), zvukomalba, metrické, rytmické, 
dynamické, harmonické změny v hudebním 
proudu. 
 
Hudba vokální, instrumentální, vokálně 
instrumentální, lidský hlas a hudební nástroj. 
 
 
Interpretace hudby – slovní vyjádření (jaká je 
to hudba a proč je taková)? 
 

Ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, 
na základě individuálních schopností a dovedností 
vytváří pohybové improvizace. 

 

 
Pohybové vyjádření hudba a reakce na změny 
v proudu znějící hudby – pantomima a 
pohybová improvizace s využitím tanečních 
kroků.  

 

MV: Hv - Tv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Školní vzdělávací program 
Základní škola Na Habru, Jablonského 865, Hořice

 

257 

 

Předmět: Hudební výchova Ročník: 6. 

Očekávané výstupy UUččiivvoo  
Průřezová témata a mezipředmětové 

vztahy 
HV-9-1-01 
Využívá své individuální hudební schopnosti a 
dovednosti při hudebních aktivitách. 
 

V rámci vokálních, instrumentálních, hudebně 
pohybových a poslechových činností (viz 
níže). 

 

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. 
 

Pěvecký a mluvní projev – rozšiřování 
hlasového rozsahu, hlasová hygiena, hlasová 
nedostatečnost a některé způsoby její nápravy, 
mutace, vícehlasý a jednohlasý zpěv, 
deklamace, techniky vokálního projevu (scat, 
falzet apod.), jejich individuální využití při 
zpěvu i při společných vokálně 
instrumentálních aktivitách.  
 
Hudební rytmus – odhalování vzájemných 
souvislostí rytmu řeči a hudby, využívání 
rytmických zákonitostí při vokálním projevu. 
 
Orientace v notovém záznamu vokální skladby 
– notový zápis jako opora při realizaci písně či 
složitější vokální nebo vokálně instrumentální 
skladby. 
 
Rozvoj hudebního sluchu a hudební 
představivosti – reprodukce tónů, převádění 
melodií z nezpěvné do zpěvné polohy, 
zachycování rytmu, popřípadě i melodie 
zpívané (hrané) písně pomocí grafického 
(notového) záznamu. 

PT: OSV – Psychohygiena 
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Reflexe vokálního projevu – vlastní vokální 
projev a vokální projev ostatních, hledání 
možností nápravy hlasové nedostatečnosti 
(transpozice melodie, využití jiné hudební 
činnosti). 

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. 
 

Intonace a vokální improvizace – diatonické 
postupy v durových a mollových tóninách, 
improvizace jednoduchých forem. 
 
Hra na hudební nástroje – nástrojová 
reprodukce melodií (motivků, témat, písní, 
jednoduchých skladeb), hra a tvorba 
doprovodů s využitím nástrojů Orff. 
instrumentáře, keyboardů a počítače, 
nástrojová improvizace (jednoduché hudební 
formy). 

PT: OSV - Kreativita 

HV-9-1-08 
Vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy 
umění. 
 

AAnnttoonníínn  DDvvoořřáákk  ––  „„VVooddnnííkk““  ssyymmff..  bbáásseeňň  
KKaarreell  SSvvoobbooddaa  ––  ffiillmmoovváá  aa  mmuuzziikkáálloovváá  ttvvoorrbbaa..  
 

MV: Hv – Literatura, film, muzikál, 
divadlo. 
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Předmět: Hudební výchova Ročník: 7. 

Očekávané výstupy UUččiivvoo  
Průřezová témata a mezipředmětové 
vztahy 

HV-9-1-01 
Využívá své individuální hudební schopnosti a 
dovednosti při hudebních aktivitách. 
 
 

V rámci vokálních, instrumentálních, hudebně 
pohybových a poslechových činností (viz 
níže). 

 

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. 
 
 

PPěěvveecckkýý  aa  mmlluuvvnníí  pprroojjeevv  ––  rroozzššiiřřoovváánníí  
hhllaassoovvééhhoo  rroozzssaahhuu,,  hhllaassoovváá  hhyyggiieennaa,,  hhllaassoovváá  
nneeddoossttaatteeččnnoosstt  aa  nněěkktteerréé  zzppůůssoobbyy  jjeejjíí  nnáápprraavvyy,,  
mmuuttaaccee,,  vvíícceehhllaassýý  aa  jjeeddnnoohhllaassýý  zzppěěvv..  
 
Hudební rytmus – odhalování vzájemných 
souvislostí rytmu řeči a hudby, využívání 
rytmických zákonitostí při vokálním projevu. 
 
Reflexe vokálního projevu – vlastní vokální 
projev a vokální projev ostatních, hledání 
možností nápravy hlasové nedostatečnosti 
(transpozice melodie, využití jiné hudební 
činnosti). 

PT: OSV – Psychohygiena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

Intonace a vokální improvizace – diatonické 
postupy v durových a mollových tóninách, 
improvizace jednoduchých forem. 
 
Hra na hudební nástroje – nástrojová 
reprodukce melodií (motivků, témat, písní, 
jednoduchých skladeb), hra a tvorba 
doprovodů s využitím nástrojů Orff. 
instrumentáře, keyboardů a počítače, 
nástrojová improvizace (jednoduché hudební 

PT: OSV - Kreativita 



Školní vzdělávací program 
Základní škola Na Habru, Jablonského 865, Hořice

 

260 

formy). 
 
Vyjadřování hudebních i nehudebních 
představ a myšlenek pomocí hudebního 
nástroje – představy rytmické, melodické, 
tempové, dynamické, formální. 
 

HV-9-1-04 
Realizuje podle svých individuálních schopností a 
dovedností písně a skladby různých žánrů.   
 
 

Klasická (vážná) hudba – vývoj staletími od 
pravěku do 21. st. 
 

MV: Hv – Zeměpis, dějepis 

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. 

Záznam hudby – noty, notační programy a 
další způsoby záznamu hudby. 

 

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 ko 
logicky utvářenému celku. 
 

OOrriieennttaaccee  vv  hhuuddeebbnníímm  pprroossttoorruu  aa  aannaallýýzzaa  
hhuuddeebbnníí  sskkllaaddbbyy  ––  ppoossttiihhoovváánníí  hhuuddeebbnněě  
vvýýrraazzoovvýýcchh  pprroossttřřeeddkkůů,,  vvýýzznnaammnnéé  sséémmaannttiicckkéé  
pprrvvkkyy  uužžiittéé  vvee  sskkllaaddbběě  ((zzvvuukkoommaallbbaa,,  
dduuššeemmaallbbaa,,  ppoohhyybb  mmeellooddiiee,,  pprraavviiddeellnnoosstt  aa  
nneepprraavviiddeellnnoosstt  hhuuddeebbnníí  ffoorrmmyy))  aa  jjeejjiicchh  
vvýýzznnaamm  pprroo  ppoocchhooppeenníí  hhuuddeebbnnííhhoo  ddííllaa..  

 

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.  

Klasická hudba – průřez staletími do 
současnosti (nejznámější hud. díla), 
porovnávání. 
 
Hudební dílo a jeho autor – hudební skladba 
v kontextu s jinými hudebními i nehudebními 
díly, dobou vzniku, životem autora, vlastními 

PT: Výchova k myšlení v evropských a 
globálních souvislostech – Objevujeme 
Evropu a svět. 
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zkušenostmi (inspirace, epigonství, kýč, 
módnost a modernost, stylová provázanost). 

 
HV-9-1-08 
Vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy 
umění. 
 

Antonio Vivaldi – „Čtvero ročních dob“  
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Předmět: Hudební výchova Ročník: 8. 

Očekávané výstupy UUČČIIVVOO  
Průřezová témata a mezipředmětové 
vztahy 

HV-9-1-01 
Využívá své individuální hudební schopnosti a 
dovednosti při hudebních aktivitách. 
 
 
 

V rámci vokálních, instrumentálních, hudebně 
pohybových a poslechových činností (viz 
níže). 

 

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. 
 
 

PPěěvveecckkýý  aa  mmlluuvvnníí  pprroojjeevv  ––  rroozzššiiřřoovváánníí  
hhllaassoovvééhhoo  rroozzssaahhuu,,  hhllaassoovváá  hhyyggiieennaa,,  hhllaassoovváá  
nneeddoossttaatteeččnnoosstt  aa  nněěkktteerréé  zzppůůssoobbyy  jjeejjíí  nnáápprraavvyy,,  
mmuuttaaccee,,  vvíícceehhllaassýý  aa  jjeeddnnoohhllaassýý  zzppěěvv..  
 
Hudební rytmus – odhalování vzájemných 
souvislostí rytmu řeči a hudby, využívání 
rytmických zákonitostí při vokálním projevu. 
 
Reflexe vokálního projevu – vlastní vokální 
projev a vokální projev ostatních, hledání 
možností nápravy hlasové nedostatečnosti 
(transpozice melodie, využití jiné hudební 
činnosti). 

PT: OSV – Psychohygiena 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

Intonace a vokální improvizace – diatonické 
postupy v durových a mollových tóninách, 
improvizace jednoduchých forem. 
 

PT: OSV - Kreativita 

HV-9-1-04 
Realizuje podle svých individuálních schopností a 
dovedností písně a skladby různých stylů a žánrů.   

Moderní populární hudba – vývoj kořeny 
jazzu, jazz, swingu, rokenrol, rock a country. 
 

PT: Výchova k myšlení v evropských a 
globálních souvislostech – Objevujeme 
Evropu a svět. 
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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. 

Jazz, swing, rokenrol, rock, country MV: Hv – Zeměpis, dějepis 

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. 
 
 

AAffrriicckkýý  ttaanneecc  ––  kkoořřeennyy  jjaazzzzoovvéé  hhuuddbbyy  
Orientace v prostoru – rozvoj pohybové 
paměti, reprodukce pohybů prováděných při 
tanci či pohybových hrách.  
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Předmět: Hudební výchova Ročník: 9. 

Očekávané výstupy UUČČIIVVOO  
Průřezová témata a mezipředmětové 
vztahy 

HV-9-1-01 
Využívá své individuální hudební schopnosti a 
dovednosti při hudebních aktivitách. 
 
 
 

V rámci vokálních, instrumentálních, hudebně 
pohybových a poslechových činností (viz 
níže). 

 

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. 
 
 

PPěěvveecckkýý  aa  mmlluuvvnníí  pprroojjeevv  ––  rroozzššiiřřoovváánníí  
hhllaassoovvééhhoo  rroozzssaahhuu,,  hhllaassoovváá  hhyyggiieennaa,,  hhllaassoovváá  
nneeddoossttaatteeččnnoosstt  aa  nněěkktteerréé  zzppůůssoobbyy  jjeejjíí  nnáápprraavvyy,,  
mmuuttaaccee,,  vvíícceehhllaassýý  aa  jjeeddnnoohhllaassýý  zzppěěvv..  
 
Hudební rytmus – odhalování vzájemných 
souvislostí rytmu řeči a hudby, využívání 
rytmických zákonitostí při vokálním projevu. 
 
Reflexe vokálního projevu – vlastní vokální 
projev a vokální projev ostatních, hledání 
možností nápravy hlasové nedostatečnosti 
(transpozice melodie, využití jiné hudební 
činnosti). 

PT: OSV – Psychohygiena 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

Intonace a vokální improvizace – diatonické 
postupy v durových a mollových tóninách, 
improvizace jednoduchých forem. 
 

PT: OSV - Kreativita 

HV-9-1-04 
Realizuje podle svých individuálních schopností a 
dovedností písně a skladby různých stylů a žánrů.   

Moderní populární hudba – vývoj kořeny 
jazzu, jazz, swingu, rokenrol, rock a country. 
 

PT: Výchova k myšlení v evropských a 
globálních souvislostech – Objevujeme 
Evropu a svět. 
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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. 

Jazz, swing, rokenrol, rock, country MV: Hv – Zeměpis, dějepis 

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. 
 
 

AAffrriicckkýý  ttaanneecc  ––  kkoořřeennyy  jjaazzzzoovvéé  hhuuddbbyy  
Orientace v prostoru – rozvoj pohybové 
paměti, reprodukce pohybů prováděných při 
tanci či pohybových hrách.  

 

 
 
 
Poznámky: PT = průřezové téma, MV = mezipředmětové vztahy. 
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VÝTVARNÁ VÝCHOVA 
 

Vyučovací předmět výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP ZV Umění a kultura. Výtvarná výchova probouzí a rozvíjí 
schopnosti výtvarného vyjadřování žáků. Výuka vychází především z citového vztahu žáků k zobrazované skutečnosti. Pracuje s vizuálně 
obraznými znakovými systémy, které jsou nezastupitelným nástrojem poznávání a prožívání lidské existence.  

V etapě základního vzdělávání podporuje rozvíjení tvořivých schopností žáků, pěstuje jejich estetické cítění a vkus. Vytváří kladný citový 
vztah pro poznání a pochopení různorodých kulturních hodnot minulosti a současnosti i kulturním projevům a potřebám různorodých skupin, 
národů a národností. Uplatňuje vlastní vnímání žáka, jeho cítění, myšlení, prožívání, představivost, fantazii, intuici a invenci. Dává mu prostor 
pro jeho osobitý výtvarný projev neovlivněný vnuceným výtvarných vzorem. Učí žáky respektovat vzájemné odlišnosti ve výtvarném 
vyjadřování. Ve všech formách výtvarného projevu (v kresbě, malbě, grafice, modelování, prostorovém vytváření a v kombinovaných 
technikách) se projevuje osobnost žáka, jeho cítění a chápání světa kolem sebe. Seznamuje žáky s výtvarnými nástroji, materiály a technikami. 
Součástí předmětu jsou i příležitostné exkurze do galerií a muzeí v městě a jeho okolí.  

Úlohou učitele je posilovat sebevědomí žáků, využívat jejich fantazii, rozvíjet ji, podporovat jejich vlastní výtvarné vyjadřování, 
podněcovat zájem o výtvarnou práci vhodnou motivací. Učitel vede žáka k tomu, aby si sám sebe uvědomoval jako svobodného jedince, který 
má možnost tvořivě přistupovat ke světu, aktivně překonávat životní stereotypy, vede žáka k obohacování emocionálního života. 

 

Metody a formy práce 
Metody a formy práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: samostatná práce, skupinové vyučování, kolektivní práce, 

krátkodobé projekty, apod.  

Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu 

Kompetence k učení 
■ Vést žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení.) 
Žáci 

- podle individuálních výtvarných schopností a dovedností tvoří, ale také vyhledávají a   
   třídí potřebné informace  
- používají obecně užívané výtvarné termíny, získané znalosti propojují do souvislostí 

Učitel 

- vede žáky k vyhledávání, shromažďování, třídění, porovnávání informací 

- k používání odborné terminologie 
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- k nalézání souvislostí mezi získanými poznatky a využití v praxi 

- k využívání vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů  

- stanovuje dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu, rozvíjí u žáků tvořivé schopnosti  
      -     jde příkladem - neustále si dalším vzděláváním rozšiřuje svůj „pedagogický obzor“ v oblasti výtvarného umění 
Kompetence k řešení problémů 
■ Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů. 
Žáci 

- samostatně a kriticky přemýšlejí  
- žákům je předkládán dostatek námětů k samostatnému zpracování a řešení problémů  

Učitel 
- vede žáky ke správným způsobům řešení problémů 
- s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu  ke správnému řešení 
- učí žáky různým vyjadřovacím výtvarným technikám a použití vhodných prostředků k vyjádření svého záměru 
- podporuje  netradiční (originální) způsoby řešení výtvarného vyjadřování  

Kompetence komunikativní 

■ Vést  žáky k otevřené, všestranné  a účinné komunikaci. 
Žáci 

- Při práci ve skupině dokáží žáci vyjádřit svůj výtvarný názor, vhodnou formou ho obhájit a tolerovat názor druhých 
Učitel 

- zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat 

- zajímá se o náměty a názory žáků 

- učí žáky porozumění výtvarné řeči jednotlivých uměleckých epoch, vede žáky k pochopení umění jako specifického způsobu poznání a 
komunikace 

- jde příkladem – „profesionálním“ přístupem ke komunikaci při hodnocení výsledků   žáků ve výtvarné výchově 
Kompetence sociální a personální 
■ Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 
Žáci 

-    efektivně spolupracují, respektují názory jiných 

- žáci se učí objektivním přístupem zhodnotit svoji práci i práci ostatních, učí se chápat odlišné kvality svých spolužáků 

- učí se respektovat pravidla při práci v týmu, dodržovat je a svou pracovní činností kladně ovlivňovat kvalitu práce 
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Učitel 

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 
      -    umožňuje každému žákovi zažít úspěch 
Kompetence občanské 
■ Vychovávat žáky jako svobodné občany, plnící své povinnosti, uplatňující svá práva a respektující práva druhých, jako osobnosti zodpovědné 
za svůj život, své zdraví a za své životní prostředí, jako ohleduplné bytosti, schopné a ochotné účinně pomoci v různých situacích. 
Žáci 

-    efektivně spolupracují, respektují názory jiných 

- žáci se učí objektivním přístupem zhodnotit svoji práci i práci ostatních, učí se chápat odlišné kvality svých spolužáků 

- učí se respektovat pravidla při práci v týmu, dodržovat je a svou pracovní činností kladně ovlivňovat kvalitu práce 
Učitel 

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 

- umožňuje každému žákovi zažít úspěch 

- pomáhá  žákům získat vhled do výtvarné kultury 

- vede  k pochopení emocionálního působení výtvarného díla  

- prohlubuje  u žáků jejich vztah k výtvarnému umění 

- učí žáky kriticky hodnotit práci svou i ostatních 
      -    jde příkladem – respektuje  práci a roli ostatních 
Kompetence pracovní 
■ Vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci, naučit žáky používat při práci vhodné materiály, nástroje a technologie, naučit žáky chránit své zdraví 
při práci, pomoci žákům při volbě jejich budoucího povolání. 
Žáci 

- při samostatné práci jsou žáci vedeni ke koncentraci na pracovní výkon, jeho dokončení a dodržují vymezená pravidla  

- žáci si vytváří pozitivní vztah k výtvarným činnostem 
Učitel 

- vyžaduje dodržování dohodnuté kvality, postupů a termínů 

- vede žáky k pozitivnímu vztahu k výtvarným činnostem 

- při výuce výtvarné výchovy vytváří  podnětné a tvořivé pracovní prostředí 

- vede  žáky správnému zacházení s výtvarnými pomůckami, k jejich údržbě 

- jde příkladem – příkladně plní své pracovní povinnosti (nástupy do hodin, příprava  na výuku). 
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Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 

Očekávané výstupy za 1.  ročník Učivo 
Průřezová témata a mezipředmětové 

vztahy 
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. 
 
 
Interpretuje podle svých schopností různá vizuálně 
obrazná vyjádření. 

Rozvíjení dětské představivosti a fantazie hrou 
a rozpoznáváním vizuálních prvků. 
Rozeznávání základních tvarů. 
Základní tvary, práce s různými výtvarnými 
pomůckami a materiály. 
Uspořádání objektů do celků. 
Rozvíjení dětské představivosti a fantazie, 
smyslové citlivosti. 

- Kresba tužkou, křídou, fixem, 
pastelkami, voskovkami – vnímání 
linie, tvaru 

- Malba vodovými barvami, temperou – 
prvky vizuálně obrazného vyjádření 

 

 
 
Prvouka 
Malba a kresba plodů 
 
 
Český jazyk 
Kresba na základě vyprávění 
 
Matematika 
Rozpoznání rovinných obrazců, skládání 
na ploše 
 
Hudební výchova 
Ilustrace písní. 
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Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 2. 

Očekávané výstupy za 2.  ročník Učivo 
Průřezová témata a mezipředmětové 

vztahy 
 
V tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti; 
uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání 
linie, tvary, barvy, objekty a další prvky a jejich 
kombinace. 

 
Reflexe a vztahy zrakového vnímání ostatními 
smysly – vizuálně obrazná vyjádření podnětů 
hmatových, sluchových a pohybových. 
Kresba – tužkou, fixem, voskovkami, tuší 
(dřívko), pastelkami. 
Linie a jejich vlastnosti (tenká x silná, souvislá 
x přerušovaná, různými předměty). 
Malba – temperou, vodovými barvami. 
Barvy a jejich vlastnosti (husté x řídké, světlé 
x tmavé). 
Seznámení s ilustracemi. 

 

Prvouka 

Vytváření portfolia. 
 

Matematika 

 
Znázorňování slovních úloh 
 

Český jazyk 

Ilustrace textu 
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Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 3. 

Očekávané výstupy za 3.  ročník Učivo 
Průřezová témata a mezipředmětové 

vztahy 
 
Interpretuje podle svých schopností různá vizuálně 
obrazná vyjádření, odlišné interpretace porovnává se 
svou dosavadní zkušeností. 
 
Vyjadřuje rozdíly při vnímání událostí různými smysly 
a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné 
prostředky. 
 
Na základě vlastních zkušeností nalézá a do komunikace 
zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která 
samostatně vytvořil, vybral či upravil. 

 
Akční tvary malby a kresby, odlišné 
interpretace obrazných vyjádření. 
Výtvarné vyjádření skutečnosti na základě 
vlastního prožitku. 
Kresba – uhlem, tužkou, tuší, křídou, fixem, 
pastely, pastelkami. 
Malba – temperou, vodovými barvami, 
suchým pastelem. 
Vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie – 
různými výtvarnými technikami. 
Kombinované techniky – frotáž, koláž, 
vosková rezerva. 
Uplatňování subjektivity – prostředky pro 
vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie a 
představ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Český jazyk 
Plán třídy, herní plán, logo 
 
 
Prvouka 
Mapy, stromy, plán školy a města 
 
Matematika 
Znázornění zlomků, slovních úloh 
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Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 4. 

Očekávané výstupy za 4.  ročník Učivo 
Průřezová témata a mezipředmětové 

vztahy 
 
Při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky 
vizuálně obrazného vyjádření, porovnává je na základě 
vztahů (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční 
vztahy a jiné). 
 
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. 
 
Porovnává různé interpretace vizuálně obrazného 
vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace. 
 
Nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje 
obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně 
vytvořil, vybral či upravil. 
 

 
Světlostní poměry, barevné kontrasty, 
proporční vztahy a jiné 
 
Smyslové účinky vizuálně obrazných 
vyjádření – umělecká výtvarná tvorba, film, 
fotografie. 
 
Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – 
hledisko jejich vnímání (vizuální, haptické, 
statické, dynamické), hledisko jejich motivace 
(fantazijní, založené na smyslovém vnímání). 
 
Komunikační obsah vizuálně obrazných 
vyjádření – v komunikaci se spolužáky, 
rodinnými příslušníky a v rámci skupin, 
v nichž se žák pohybuje (ve škole i mimo 
školu), vysvětlování výsledků tvorby podle 
schopností a zaměření. 
 
 

 
PT: OSV – komunikace, poznávání lidí, 
kreativita, hodnoty, postoje, praktická 
etika. 
 
MV: VV – Ov (tolerance výtvarného 
projevu druhých) 
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Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 5. 

Očekávané výstupy za 5. ročník Učivo 
Průřezová témata a mezipředmětové 

vztahy 
 
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. 
 
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.  
 
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). 
 
Nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje 
obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně 
vytvořil, vybral či upravil.  

 
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. 
 
Smyslové účinky vizuálně obrazných 
vyjádření – tiskoviny, televize, elektronická 
média, reklama. 
 
Osobní postoj v komunikaci – jeho utváření a 
zdůvodňování, odlišné interpretace vizuálně 
obrazných vyjádření (samostatně vytvořených 
a přejatých) v rámci skupin, v nichž se žák 
pohybuje, jejich porovnávání s vlastní 
interpretací. 
 
Proměny komunikačního obsahu – záměry 
tvorby a proměny obsahu vlastních vizuálně 
obrazných vyjádření i děl výtvarného umění.  

 
PT: OSV – komunikace, poznávání lidí, 
kreativita, hodnoty, postoje, praktická 
etika. 
 
MV: Vv – Ov (tolerance výtvarného 
projevu druhých) 
 

Vysvětlivky: MV: mezipředmětové vztahy, PT: průřezové téma 
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Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 6. 

OOččeekkáávvaannéé  vvýýssttuuppyy  zzaa  66..  rrooččnnííkk  Učivo 
Průřezová témata a mezipředmětové 

vztahy 
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-9-1-04  
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-9-1-06  
Interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření 
v 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.  

Rozvíjení smyslové citlivosti: 
Prvky vizuálně obrazného vyjádření – linie, 
tvary, objemy, světlostní a barevné kvality, 
textury; vztahy a uspořádání prvků v ploše, 
objemu, prostoru a v časovém průběhu 
(podobnost, kontrast, rytmus, dynamické 
proměny, struktura), ve statickém i 
dynamickém vizuálně obrazném vyjádření. 
 
Uspořádání objektů do celků v ploše, 
objemu, prostoru a časovém průběhu – 
vyjádření vztahů, pohybu a proměn uvnitř a 
mezi objekty (lineární, světlostní, barevné, 
plastické a prostorové prostředky a prostředky 
vyjadřující časový průběh ve statickém i 
dynamickém vyjádření. 
 
Uplatňování subjektivity: 
Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, 
nálad a fantazie, představ a osobních 
zkušeností – manipulace s objekty, pohyb těla 
a jeho umístění v prostoru, akční tvar malby a 
kresby, uspořádání prostoru, celku vizuálně 
obrazných vyjádření a vyjádření proměn; 
výběr, uplatnění a interpretace. 
 
Typy vizuálně obrazných vyjádření – 
hračky, objekty, ilustrace textů, volná malba, 

 
PT: OSV – komunikace, poznávání lidí, 
kreativita, hodnoty, postoje, praktická 
etika. 
 
MV: Vv – Ov (tolerance výtvarného 
projevu druhých) 
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skulptura, plastika, animovaný film, ; 
rozlišení, výběr pro vlastní tvůrčí nápady. 
 
Ověřování komunikačních účinků: 
Osobní postoj v komunikaci – jeho utváření 
a zdůvodňování; důvody vzniku odlišných 
interpretací vizuálně obrazných vyjádření 
(samostatně vytvořených a přejatých), kritéria 
jejich porovnávání, jejich zdůvodňování. 
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Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 7. 

OOččeekkáávvaannéé  vvýýssttuuppyy  zzaa  77..  rrooččnnííkk  Učivo 
Průřezová témata a mezipředmětové 

vztahy 
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-9-1-03  
Užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů 
v proměnách a vztazích, k tvorbě užívá některé metody 
uplatňované v současném výtvarném umění a 
digitálních médií – 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-9-1-06  
Interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření 
v současnosti i minulosti, vychází při tom ze svých 
znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností 
a prožitků.  
VV-9-1-08 
Ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či 
samostatně vytvořených vizuálně obrazných vyjádření 
v sociálních vztazích, nalézá vhodnou formu pro jejich 
prezentaci. 

Rozvíjení smyslové citlivosti: 
Prvky vizuálně obrazného vyjádření – linie, 
tvary, objemy, světlostní a barevné kvality, 
textury; vztahy a uspořádání prvků v ploše, 
objemu, prostoru a v časovém průběhu 
(podobnost, kontrast, rytmus, dynamické 
proměny, struktura), ve statickém i 
dynamickém vizuálně obrazném vyjádření. 
 
Uspořádání objektů do celků v ploše, 
objemu, prostoru a časovém průběhu – 
vyjádření vztahů, pohybu a proměn uvnitř a 
mezi objekty (lineární, světlostní, barevné, 
plastické a prostorové prostředky a prostředky 
vyjadřující časový průběh ve statickém i 
dynamickém vyjádření. 
 
Reflexe a vztahy zrakového vnímání ke 
vnímání ostatními smysly – vědomé vnímání 
a uplatnění mimovizuálních podnětů při 
vlastní tvorbě; reflexe ostatních uměleckých 
druhů (hudebních, dramatických). 
 
Uplatňování subjektivity: 
Typy vizuálně obrazných vyjádření – 
komiks, fotografie, elektronický obraz, 
reklama; rozlišení, výběr a uplatnění pro 
vlastní tvůrčí záměry 
 

 
PT: OSV – komunikace, poznávání lidí, 
kreativita, hodnoty, postoje, praktická 
etika. 
 
MV: Vv – Ov (tolerance výtvarného 
projevu druhých) 
 
Mv: Vv – Hv (kresba, malba podle 
hudby) 
 
MV: Vv – Literatura (ilustrace 
k příběhu) 
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Ověřování komunikačních účinků: 
Komunikační obsah vizuálně obrazných 
vyjádření – utváření a uplatnění 
komunikačního obsahu; vysvětlování a 
obhajoba výsledků tvorby s respektováním 
záměru autora; prezentace ve veřejném 
prostoru, mediální prezentace. 
 
Osobní postoj v komunikaci – jeho utváření 
a zdůvodňování; důvody vzniku odlišných 
interpretací vizuálně obrazných vyjádření 
(samostatně vytvořených a přejatých), kritéria 
jejich porovnávání, jejich zdůvodňování. 
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Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 8. 

OOččeekkáávvaannéé  vvýýssttuuppyy  zzaa  88..  rrooččnnííkk  Učivo 
Průřezová témata a mezipředmětové 

vztahy 
 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-9-1-07  
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. 

Rozvíjení smyslové citlivosti: 
Prvky vizuálně obrazného vyjádření – linie, 
tvary, objemy, světlostní a barevné kvality, 
textury; vztahy a uspořádání prvků v ploše, 
objemu, prostoru a v časovém průběhu 
(podobnost, kontrast, rytmus, dynamické 
proměny, struktura), ve statickém i 
dynamickém vizuálně obrazném vyjádření. 
 
Smyslové účinky vizuálně obrazných 
vyjádření – umělecká tvorba, fotografie, film, 
tiskoviny, televize, elektronická media, 
reklama; výběr kombinace a variace ve vlastní 
tvorbě. 
 
Ověřování komunikačních účinků: 
Proměny komunikačního obsahu – záměry 
tvorby a proměny obsahu vizuálně obrazných 
vyjádření vlastních děl i děl výtvarného 
umění; historické, sociální a kulturní 
souvislosti. 
 
Osobní postoj v komunikaci – jeho utváření 
a zdůvodňování; důvody vzniku odlišných 
interpretací vizuálně obrazných vyjádření 
(samostatně vytvořených a přejatých), kritéria 
jejich porovnávání, jejich zdůvodňování. 

 
PT: OSV – komunikace, poznávání lidí, 
kreativita, hodnoty, postoje, praktická 
etika. 
 
MV: Vv – Ov (tolerance výtvarného 
projevu druhých) 
 

 



Školní vzdělávací program 
Základní škola Na Habru, Jablonského 865, Hořice

 

279 

 
 

Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 9. 

OOččeekkáávvaannéé  vvýýssttuuppyy  zzaa  99..  rrooččnnííkk  Učivo 
Průřezová témata a mezipředmětové 

vztahy 
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-9-1-06  
Interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření 
v 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.  

Rozvíjení smyslové citlivosti: 
Prvky vizuálně obrazného vyjádření – linie, 
tvary, objemy, světlostní a barevné kvality, 
textury; vztahy a uspořádání prvků v ploše, 
objemu, prostoru a v časovém průběhu 
(podobnost, kontrast, rytmus, dynamické 
proměny, struktura), ve statickém i 
dynamickém vizuálně obrazném vyjádření. 
 
 
Uplatňování subjektivity: 
Typy vizuálně obrazných vyjádření – 
vizualizované dramatické akce, komunikační 
grafika; rozlišení, výběr a uplatnění pro vlastní 
tvůrčí záměry.  
 
Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – 
hledisko jejich vnímání (vizuální, haptické, 
statické, dynamické), hledisko jejich motivace 
(fantazijní, symbolická, založená na 
smyslovém vnímání, racionálně konstruktivní, 
expresivní); reflexe a vědomé uplatnění při 
vlastních tvůrčích činnostech.  
 
Ověřování komunikačních účinků: 
Osobní postoj v komunikaci – jeho utváření 
a zdůvodňování; důvody vzniku odlišných 

 
PT: OSV – komunikace, poznávání lidí, 
kreativita, hodnoty, postoje, praktická 
etika. 
 
MV: Vv – Ov (tolerance výtvarného 
projevu druhých) 
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interpretací vizuálně obrazných vyjádření 
(samostatně vytvořených a přejatých), kritéria 
jejich porovnávání, jejich zdůvodňování. 
 
Proměny komunikačního obsahu – záměry 
tvorby a proměny obsahu vizuálně obrazných 
vyjádření vlastních děl i děl výtvarného 
umění; historické, sociální a kulturní 
souvislosti. 
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ČLOVĚK A ZDRAVÍ 
 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 
Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je realizována formou tělesné výchovy, která probíhá ve všech ročnících prvního a druhého stupně s časovou 
dotací dvě hodiny týdně. Předmět je doplněn o další aktivity, které vedou ke splnění očekávaných výstupů. Na 1. stupni jde o výuku plavání  (2r. 
a 3.r. vždy 20hod.) a o zimní školu v přírodě, jejíž součástí jsou základy lyžování (v případě zájmu zákonných zástupců). Na 2. stupni probíhá 
v 6. třídě adaptační kurz a v 7. třídě sportovně turistický kurz. Žáci 7. tříd (v případě potřeby doplnění žáky vyšších tříd) mají možnost, při zájmu 
zákonných zástupců, absolvovat LVVZ. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Výukou předmětu tělesná výchova významně přispíváme k utváření a rozvoji klíčových kompetencí žáků. Strategie jsou rozpracovávány 
ke každé klíčové kompetenci zvlášť. 

Získané poznatky uplatní žáci nejen ve své budoucí praxi, ale i v průběhu studia v jiných předmětech, například: hudební výchova, 
přírodopis..  
Kompetence k učení 

Vést žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umožnit jim osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení. 
Učitel umožňuje žákům 

 pochopit důležitost zodpovědnosti za jejich zdraví jako jedné z nejdůležitějších životních hodnot 
 vedeme žáky k tomu, aby si osvojili nové pohybové dovednosti, kultivovali svůj pohybový projev i správné držení těla a postupně 

usilovali o optimální rozvoj zdravotně orientované zdatnosti 
 uvědomit si různé možnosti dosahování cílů 
 snaha o individuální přístup 

Kompetence k řešení problémů  
Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů. 

Učitel umožňuje žákům 
 týmovou spolupráci při řešení problémů  
 pozitivně prožívat osvojené pohybové činnosti a využít je jako prostředek k překonávání aktuálních negativních tělesných či 

duševních stavů 
Kompetence komunikativní 

Vést žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci. 
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Učitel umožňuje žákům 
 přátelskou komunikaci mezi žáky, mezi žákem a učitelem, mezi žáky různých tříd, ročníků a věkových kategorií 
 poznat a naučit se nonverbální komunikaci používanou při hře i v roli rozhodčího 
 klást důraz na kulturní úroveň komunikace, snaha eliminovat agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků 
 prezentovat a reprezentovat svoji osobu i školu na veřejnosti, vedení žáků k čestnému jednání v duchu „fair play“ 

Kompetence sociální a personální 
Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 

Učitel umožňuje žákům 
 přijímat různé role vyplívající z obsahu konkrétního učiva a uvědomění si z toho vznikající odpovědnosti 
 socializaci do kolektivu, posílit tím sebehodnocení a sebevnímání 
 naučit se pracovat v týmu, pomáhat si vzájemně při řešení daných úkolů 
 uvědomovat si význam sociálních vztahů a rolí ve sportu i v jiných pohybových aktivitách  

Učitel vyžaduje na žácích 
 zdvořilé a slušné chování, dodržování stanovených pravidel 

Kompetence občanské 
Vychovávat žáky jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva a respektující práva druhých; jako osobnosti 

zodpovědné za svůj život, své zdraví a za své životní prostředí; jako ohleduplné bytosti, schopné a ochotné účinně pomoci v různých situacích. 
Učitel umožňuje žákům 

 pochopit negativní vliv sociálně patologických projevů chování vůči své osobě i vůči druhým (drogy, šikana), 
 uvědomit si snahu o aktivní ochranu jejich zdraví 
 uplatňujeme prvky pozitivní motivace 

Kompetence pracovní 
Vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci, naučit žáky používat při práci vhodné materiály, nástroje a technologie, naučit žáky chránit své 

zdraví při práci, pomoci žákům při volbě jejich budoucího povolání. 
Učitel umožňuje žákům 

 získat si pozitivní vztah k práci 
 naučit se adaptovat se na nové pracovní podmínky 

Učitel důsledně vyžaduje 
 dodržování organizačních, hygienických a bezpečnostních zásad pro provádění zdravotně vhodné a bezpečné sportovní či jiné 

pohybové činnosti ve známém i méně známém prostředí 
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ředmět: Tělesná výchova Ročník: 1. 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

 
Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se 
zdravím a využívá nabízené příležitosti. 
 
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti 
prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení. 
 
 
Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při 
pohybových činnostech ve známých prostorech školy. 
 

 
– průpravná běžecká cvičení/rychlost, 

vytrvalost, technika běhu ,start/ 
– běh na 20, 50 m, překážkový běh v terénu 
– průpravná cvičení pro skok daleký 
– průpravná cvičení hodu míčkem 
 
– G – průprava a nácvik kotoulu 

vpřed,cvičení odvahy a rovnováhy 
/kladinka, lavičky/,seznámení se 
šplhadlem 

– posilování – plné míče, rytmická cvičení, 
taneček 

– cvičení na nářadí  
- skákání přes švihadlo, pohybové a 

rytmické hry 

 

PH – vytrvalostní, na prostorovou  
         orientaci a rovnováhu,štafetové     
          hry,rozvoj smyslu pro kolektivní hru 
 
– Kondiční cvičení,průpravná cvičení pro 

běh  
– Nácvik šplhu 

 

– A –vytrvalostní běh, běh s chůzí a 
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rychlostní běh – měření rychlosti 
 

 

– překážkový běh 
– hod míčkem na cíl 
– drobné míčové hry, nácvik práce 

s volejbalovým míčem – technika házení a 
chytání 

 
A –atletika  G –gymnastika   PH –pohybové 
hry 
 
Dle počasí: bruslení,  
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Předmět: Tělesná výchova Ročník: 2. 

Očekávané výstupy za 2. ročník Učivo Mezipředmětové vztahy 

 
Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se 
zdravím a využívá nabízené příležitosti. 
 
Spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových 
činnostech a soutěžích. 
 
 
Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při 
pohybových činnostech ve známých prostorech školy. 
 
Reaguje na základní pokyny a povely k osvojované 
činnosti a její organizaci. 
 

 
 
Zásady bezpečnosti a hygienické návyky 
Plavecký výcvik (termín dle možnosti 
plavecké školy) 
 
 
Gymnastika 

- kotoul vpřed a vzad (průprava) 
- průpravná cvičení pro kotoul letmo 

Přeskoky 
- průpravná cvičení pro přeskok přes 

kozu 
- skok snožmo z trampolíny 
 

Žebřiny 
- cvičení odvahy 
- ručkování ve visu s oporou nohou 
- přelézání 
-  

Švédské lavičky 
- chůze, přeběhy, přeskoky 

 
Zvládnutí základního názvosloví 
Dle počasí bruslení a hry na sněhu 
 
 
 
Běhy 

Český jazyk 

 
Dramatika pohádek 
 

Prvouka 

 
Poznávání změn přírody během roku, 
hry dětí dle ročního období 
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      -    průpravná cvičení, nízký a vysoký start 
- běh na 20 m 
- běh na 60 m 
- soutěž v běhu 
- indiánský běh 
- vytrvalostní běh 

Skok daleký 
- průpravná cvičení 
- skok z místa 
- skok z rozběhem 

Hod míčkem 
- průpravná cvičení 
- hod na cíl 
- hod z místa 
- hod z rozběhem 

Pohybové hry v přírodě  
- využití různých pomůcek 
( lano, pešek, švihadlo, míče ) 

Turistika 
 
Průběžně ve školním roce  
 
Rytmická, kondiční, relaxační cvičení 
s hudbou 
Pohybové hry 
Sportovní hry 

- chytání a házení míčem 
- kopání míče 
- přihrávky nohou a rukou 
- průprava pro vybíjenou 
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Předmět: Tělesná výchova Ročník: 3. 

Očekávané výstupy za 3. ročník Učivo Poznámky 

 
Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se 
zdravím a využívá nabízené příležitosti. 
 
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti 
prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení. 
 
Spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových 
činnostech a soutěžích. 
 
Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při 
pohybových činnostech ve známých prostorech školy. 
 
Reaguje na základní pokyny a povely k osvojované 
činnosti a její organizaci.  

 
– průpravná běžecká cvičení/rychlost, 

vytrvalost, technika běhu ,start/ 
– běh na 20, 50 m, překážkový běh v terénu 
– průpravná cvičení pro skok daleký 
– skok daleký 
– průpravná cvičení hodu míčkem 
 
– G – průprava a nácvik kotoulu 

vpřed,cvičení odvahy a rovnováhy 
/kladinka, lavičky/,seznámení se 
šplhadlem 

– posilování – plné míče, rytmická cvičení, 
taneček 

– cvičení na nářadí  
- skákání přes švihadlo, pohybové a 

rytmické hry 

 

PH – úpolové,vytrvalostní, na prostorovou  
         orientaci a rovnováhu,štafetové     
          hry,rozvoj smyslu pro kolektivní hru 
 
– Kondiční cvičení,průpravná cvičení pro 

běh  
– Nácvik šplhu 

 

Hudební výchova 
- rytmus, pohybový doprovod k hudbě 
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– A –vytrvalostní běh, běh s chůzí a 
rychlostní běh – měření rychlosti 

 
– štafetový běh 
– překážkový běh 
– hod míčkem na cíl 
– drobné míčové hry, nácvik práce 

s volejbalovým míčem – technika házení a 
chytání 

 
A –atletika  G –gymnastika   PH –pohybové 
hry 
 
Dle počasí: bruslení, pekáčování 
 
Plavecký výcvik v rozsahu 20 vyučovacích 
hodin. (termín dle možnosti plavecké školy) 
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Předmět: Tělesná výchova Ročník: 4. 

Očekávané výstupy za 4. ročník Učivo 
Průřezová témata a mezipředmětové 

vztahy 
 
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. 
 
Podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; 
uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje 
přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své 
zdatnosti. 
 
Zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, 
především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo 
vlastním svalovým oslabením. 
 
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti; vytváří varianty 
osvojených pohybových her. 
 
Uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování 
v běžném sportovním prostředí; adekvátně reaguje 
v situaci úrazu spolužáka. 
 
Jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti 
spolužáka a reaguje na pokyny k vlastním provedení 
pohybové činnosti. 
 
 

 
Cvičení s míčem 
– driblování, vybíjená 
– soutěže družstev 
– miniházená, minibasketbal 
– střelba jednoruč a obouruč, vedení míče 
 
Atletika 
– běh rychlostní na do 60m 
– běh vytrvalostní do 1000m 
– nízký a polovysoký start 
– technika běhu 
– běh v terénu do 15 minut 
 
– skok z místa, s krátkým rozběhem a 

trojskok 
– nácvik skoku do výšky (technika a 

bezpečnost) 
 
– hod kriketovým míčkem s rozběhem 
 
– turistika 
– orientace v terénu 
– první pomoc 
– příprava tábořiště 
– ochrana přírody 
– atletické soutěže 
 
Akrobacie 

 
Hudební výchova 
- rytmus, pohybový doprovod k hudbě 
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- relaxační cvičení s hudbou s náčiním 
- bezpečnost při užití náčiní a nářadí 
- kotoul vpřed a vzad 
- průprava stoje na rukou, stoj na rukou 

s dopomocí 
- přeskok přes kozu – roznožka a skrčka 
- přeskok dvou až čtyř dílů švédské bedny 

z trampolíny i z můstku 
- cvičení s pomocí lavičky 
- cvičení na žebřinách 
- šplh na pevné tyči a provazu 
 
 
Dle možností: 
 plavání 
 bruslení 
 sáňkování 
 lyžování 
 cyklistika 
 turistika 
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Předmět: Tělesná výchova Ročník: 5. 

Očekávané výstupy za 5. ročník Učivo 
Průřezová témata a mezipředmětové 

vztahy 
 
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.  
 
Zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na 
úrovni třídy. 
 
Změří základní pohybové výkony a porovná je 
s předchozími výsledky.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování 
v běžném sportovním prostředí; adekvátně reaguje 
v situaci úrazu spolužáka. 
 
Orientuje se v informačních zdrojích o pohybových 
aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě 

 
Cvičení s míčem 
– driblování, vybíjená 
– soutěže družstev 
– miniházená, minibasketbal 
– střelba jednoruč a obouruč, vedení míče 
– průprava pro basketbal 
 
Atletika 
– běh rychlostní na do 60m 
– běh vytrvalostní do 1000m 
– nízký a polovysoký start 
– technika běhu 
– běh v terénu do 15 minut 
– štafetový běh 
 
– skok z místa, s krátkým rozběhem a 

trojskok 
– nácvik skoku do výšky (technika a 

bezpečnost) 
 
– hod kriketovým míčkem s rozběhem 
 
– turistika 
– orientace v terénu 
– první pomoc 
– příprava tábořiště 
– ochrana přírody 
 

 
Hudební výchova 
- rytmus, pohybový doprovod k hudbě 
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bydliště; samostatné získá potřebné informace.  
 
 
Užívá při pohybové činnosti základní osvojované 
tělocvičné názvosloví; cvičí podle jednoduchého 
nákresu, popisuje cvičení.  
 
 

– atletické soutěže 
 
Akrobacie 
- relaxační cvičení s hudbou s náčiním 
- bezpečnost při užití náčiní a nářadí 
- kotoul vpřed a vzad 
- průprava stoje na rukou, stoj na rukou 

s dopomocí 
- přeskok dvou až čtyř dílů švédské bedny 

z trampolíny i z můstku 
- cvičení s pomocí lavičky 
- cvičení na žebřinách 
- šplh na pevné tyči a provazu 
- cvičení se švihadly 
 
- pořadová, kondiční, posilovací cvičení 
 
Dle možností: 
 plavání 
 bruslení 
 sáňkování 
 lyžování 
 cyklistika 
 turistika 
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Předmět:TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 6. 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ  
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-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v 
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí 
jim svou činnost  

 

Význam pohybu pro zdraví (rekreační a výkonnostní sport) 
 
Zdravotně orientovaná zdatnost (její rozvoj, kondiční programy, 
manipulace se zatížením) 
 
Průpravná, kompenzační, vyrovnávací, relaxační a jiná zdravotně 
zaměřená cvičení 
 
Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech 

 

 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ 
POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ  
žák  
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvořivě 
je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech  
 
 
 
 
 
 
 
 

Pohybové hry – závody družstev i jednotlivců s různým zaměřením. 
Turistika. Sportovní hry, manipulace s míčem. Vybíjená – taktika, 
rozhodnost, pohotovost, hra, pravidla. Basketbal- správný postoj, 
driblink, přihrávka, střelba, dvojtakt, hra, aplikace pravidel. Přehazovaná 
– přehození míče přes síť, rychlá a přesná přihrávka, prudké odehrání 
míče do soupeřova pole ve výskoku. Volejbal – nácvik přihrávek 
vrchem, spodem. Další alternativní hry (florbal, fris-bee, ringo, brenbal) 
 
Atletika – atletická abeceda (liftink, skipping, zakopávání, 
předkopávání, cval stranou) Sprint na různé distance, hod míčkem, skok 
do dálky, skok do výšky (nůžky), start- z různých poloh, štafeta, 
vytrvalost 800m a 1000m (dívky), 1000m a 1500m (chlapci) 
 
Gymnastika - kotoul vpřed a vzad, stoj na rukou se záchranou, přemet 
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TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny  

 

stranou se záchranou. Akrobacie – trampolína, přeskok kozy (roznožka) 
Kruhy – kotoul vpřed a vzad, houpání ve visu. Hrazda – vzpor na rukou, 
vzpor na rukách přešvihem únožmo (pravou, levou), výmyk, podmet. 
Šplh – na laně a tyči. Moderní gymnastika - cvičení se švihadlem. 
 
Úpoly přetahy a přetlaky, pády, sebeobrana 
 
Estetické a kondiční formy cvičení s hudbou a rytmickým doprovodem – 
základy rytmické gymnastiky, aerobik  

 
Sebehodnocení v dané činnosti, zná a dodržuje pravidla dané pohybové 
činnosti  

 

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ  
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  

Komunikace v tělesné výchově (znalost a užití tělocvičného názvosloví) 
 
Historie olympijských her, Olympiáda dětí a mládeže. Historie a 
současnost sportů (významné soutěže a sportovci). Hra fair-play 
 
Organizace pohybových činností a kooperace během sportovní činnosti 
 
 
Týmová hra dle platných či dohodnutých pravidel. Psychomotorické a 
kooperativní hry  
 
Zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech 
 
Měření výkonů a jejich posuzování (měření, evidence, vyhodnocení) – 
zpracování tabulky výkonů, porovnání svých výkonů (zlepšení) 

 

 



Školní vzdělávací program 
Základní škola Na Habru, Jablonského 865, Hořice

 

295 

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  

 

ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 
žák 
ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a 
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení  
ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do svého 
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení 
související s vlastním oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení  
ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení  

 

Činnosti a informace podporující korekce zdravotních oslabení 
 

- základní druhy oslabení, jejich příčiny a možné důsledky 
(základní pojmy osvojovaných činností, prevence a korekce 
oslabení, denní režim z pohledu zdravotního oslabení, 
soustředění na cvičení, vědomá kontrola cvičení, nevhodná 
cvičení a činnosti) 

 
Speciální cvičení 
 

- oslabení podpůrně pohybového systému (správné držení hlavy, 
pletence ramenního, pánve, kolen, protažení prsních svalů a 
bederních svalů, zadní strany stehen a ohybačů kyčle, posilování 
šíjového, mezilopatkového, břišního, hýžďového, stehenního a 
lýtkového svalstva, vzpřimovačů trupu, zvýšení kloubní 
pohyblivosti a rozsahu pohybu, uvolňování páteře, rotační 
cvičení, správný dýchací stereotyp) 

- oslabení vnitřních orgánů (rozvoj správného dýchání- hrudního a 
bráničního při zvýšené zátěži, adaptace na zvýšenou zátěž, 
cvičení koordinace a rovnováhy) 

- oslabení smyslových a nervových funkcí (koordinace pohybu, 
rovnovážné polohy, rozvoj sluchového, zrakového vnímání 
rytmu, cvičení s hudebním doprovodem, orientace v prostoru, 
zraková lokalizace) 

 
Všestranné rozvíjející pohybové činnosti 

ZTV jako 
doplněk 

v hodinách, 
uzpůsobuje se 

potřebám 
konkrétní 
skupiny, 

zdravotním 
znevýhodněním 

jednotlivců 
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- pohybové činnosti v návaznosti na vzdělávací obsah TV (s 

přihlédnutím ke konkrétnímu druhu a stupni oslabení) 
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Předmět:TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 7. 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ  
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-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v 
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí 
jim svou činnost  

 

Význam pohybu pro zdraví (rekreační a výkonnostní sport) 
 
Správné držení těla, zvyšování kloubní pohyblivosti, preventivní 
pohybová činnost, správné zapojení dechu  
 
Celkové posilování svalového aparátu (prevence a korekce 
jednostranného zatížení a svalových dysbalancí). Rozvoj vytrvalosti, 
zdravotně orientované zdatnosti  
 
Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech 

 

 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ 
POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ  
žák  
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvořivě 
je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pohybové hry – závody družstev i jednotlivců s různým zaměřením. 
Sportovně turistický kurz - příprava turistické akce, přesun do terénu a 
uplatňování pravidel bezpečnosti silničního provozu v roli chodce a 
cyklisty, chůze se zátěží i v mírně náročném terénu, táboření, ochrana 
přírody, základy orientačního běhu, dokumentace z turistické akce; 
přežití v přírodě, orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla. LVVZ – výuka běžeckého i sjezdového lyžování, příp. 
snowboardingu. 
Sportovní hry, manipulace s míčem. Basketbal- správný postoj, driblink, 
přihrávka, střelba, dvojtakt, hra, aplikace pravidel. Volejbal – nácvik 
přihrávek vrchem, spodem, oranžový volejbal. Fotbal – vedení míče, 
individuální činnosti jednotlivce, taktika hry, hra 
 
Atletika – atletická abeceda (liftink, skipping, zakopávání, 
předkopávání, cval stranou) Sprint na různé distance, hod míčkem, skok 
do dálky, skok do výšky (nůžky, flop), start- z různých poloh, štafeta, 
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TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny  

 

vytrvalost 800m a 1000m (dívky), 1000m a 1500m (chlapci) 
 
Gymnastika - kotoul vpřed a vzad, stoj na rukou se záchranou, přemet 
stranou se záchranou, přeskok kozy v základní výšce (roznožka a 
skrčka). Akrobacie – trampolína. Kruhy – kotoul vpřed a vzad houpání v 
sedě, rotace kolem své osy. Hrazda – vzpor na rukou, vzpor na rukách 
přešvihem únožmo (pravou, levou), kotoul vpřed a následně vzad, 
výmyk, podmet. Šplh – na laně a tyči. Moderní gymnastika - cvičení se 
švihadlem. 
 
Úpoly přetahy a přetlaky, střehové postoje, pády, sebeobrana 
 
Estetické a kondiční formy cvičení s hudbou a rytmickým doprovodem – 
základy rytmické gymnastiky, aerobik  

 
Sebehodnocení v dané činnosti, zná a dodržuje pravidla dané pohybové 
činnosti  

 
ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ  
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  

Komunikace v tělesné výchově (znalost a užití tělocvičného názvosloví) 
 
Hra fair-play 
 
Historie olympijských her, Olympiáda dětí a mládeže. Historie a 
současnost sportů (významné soutěže a sportovci) 
 
Organizace prostoru a pohybových činností (sportovní výstroj, výzbroj) 
 
 
Týmová hra dle platných či dohodnutých pravidel. Psychomotorické a 
kooperativní hry  
 
Zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech 
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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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Měření výkonů a jejich posuzování (měření, evidence, vyhodnocení) – 
zpracování tabulky výkonů, porovnání svých výkonů (zlepšení) 
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Předmět:TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 8. 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ  
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  

 

Prvky zdravotní TV vkládány do hodin dle potřeby. 
Význam pohybu pro zdraví (rekreační a výkonnostní sport) 
 
Správné držení těla, zvyšování kloubní pohyblivosti, preventivní 
pohybová činnost, správné zapojení dechu  
 
Celkové posilování svalového aparátu (prevence a korekce 
jednostranného zatížení a svalových dysbalancí). Rozvoj vytrvalosti, 
zdravotně orientované zdatnosti  
 
Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech 

 

 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ 
POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ  
žák  
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvořivě 
je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech  
 
 
 
 
 
 

Pohybové hry – závody družstev i jednotlivců s různým zaměřením. 
V případě zájmu zákonných zástupců možná účast na LVVZ – výuka 
běžeckého i sjezdového lyžování, příp. snowboardingu, pobyt v přírodě. 
Sportovní hry, manipulace s míčem. Basketbal- správný postoj, driblink, 
přihrávka, střelba, dvojtakt, hra, aplikace pravidel. Volejbal – nácvik 
přihrávek vrchem, spodem, smeč, blok, hra. Florbal – činnosti 
jednotlivce i skupin, hra. Fotbal – vedení míče, herní činnosti 
jednotlivce, taktika hry, hra. Další alternativní hry (fris-bee, ringo, 
brenbal) 
 
Atletika – atletická abeceda (liftink, skipping, zakopávání, 
předkopávání, cval stranou) Sprint na různé distance, hod míčkem, vrh 
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TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny  

 

koulí, skok do dálky, skok do výšky (nůžky, flop), start- z různých 
poloh, štafeta, vytrvalost 800m a 1000m (dívky), 1000m a 1500m 
(chlapci) 
 
Gymnastika - kotoul vpřed a vzad, stoj na rukou se záchranou, přemet 
stranou se záchranou, přeskok kozy v základní výšce. Akrobacie – 
trampolína (roznožka, skrčka, sklopka), přeskok kozy (roznožka, skrčka) 
Kruhy – kotoul vpřed a vzad houpání v sedě, rotace kolem své osy. 
Hrazda – vzpor na rukou, vzpor na rukách přešvihem únožmo (pravou, 
levou), kotoul vpřed a následně vzad, výmyk, podmet. Šplh – na laně a 
tyči. Moderní gymnastika - cvičení se švihadlem. 
 
Úpoly přetahy a přetlaky, střehové postoje, pády, sebeobrana 
 
Estetické a kondiční formy cvičení s hudbou a rytmickým doprovodem – 
základy rytmické gymnastiky, aerobik  

 
Sebehodnocení v dané činnosti, zná a dodržuje pravidla dané pohybové 
činnosti  

 

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ  
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  

Komunikace v tělesné výchově (znalost a užití tělocvičného názvosloví) 
 
Historie olympijských her, Olympiáda dětí a mládeže. Historie a 
současnost sportů (významné soutěže a sportovci) 
 
Organizace prostoru a pohybových činností (sportovní výstroj, výzbroj) 
 
 
Týmová hra dle platných či dohodnutých pravidel. Psychomotorické a 
kooperativní hry  
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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  

 

Zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech 
 
Měření výkonů a jejich posuzování (měření, evidence, vyhodnocení) – 
zpracování tabulky výkonů, porovnání svých výkonů (zlepšení) 
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Předmět:TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 9. 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ  
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  

 

Prvky zdravotní TV vkládány do hodin dle potřeby. 
Význam pohybu pro zdraví (rekreační a výkonnostní sport) 
 
Správné držení těla, zvyšování kloubní pohyblivosti, preventivní 
pohybová činnost, správné zapojení dechu  
 
Celkové posilování svalového aparátu (prevence a korekce 
jednostranného zatížení a svalových dysbalancí). Rozvoj vytrvalosti, 
zdravotně orientované zdatnosti  
 
Drogy a jiné škodliviny (anabolika, látky zvyšující fyzickou kondici a 
podporující růst sval.hmoty), reakce těla při zhoršení rozptylových 
podmínek, vhodná úprava pohybových aktivit.  
 
Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech 

 

 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ 
POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ  
žák  
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvořivě 
je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech  
 
 
 

Pohybové hry – závody družstev i jednotlivců s různým zaměřením. 
V případě zájmu zákonných zástupců možná účast na LVVZ – výuka 
běžeckého i sjezdového lyžování, příp. snowboardingu, pobyt v přírodě. 
Sportovní hry, Kopaná - herní činnost jedince, hra hlavou, vedení míče, 
tlumení míče stehnem a hrudníkem, zpracovávání míče, autové 
vhazování, střelba přímo z nahrávky, po zemi, střelba hlavou, herní 
systémy. Volejbal - odbíjení míče obouruč vrchem a spodem, nácvik 
přihrávky do jednoho směru, podání odbíjení míče na přesný cíl, systém 
hry, hra. Basketbal - základy uvolňování bez míče a chytání míče, 
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TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny  

 

přihrávka jednoručně a obouručně a přihrávky různými způsoby na delší 
vzdálenosti, různé způsoby střelby, uvolňování s míčem, dribling, krytí 
spoluhráče, organizovaná hra v útočné a obranné fázi, základy systému 
postupného útoku, pravidla hry. Další alternativní hry (florbal, fris-bee, 
ringo, brenbal). 
 
Atletika – atletická abeceda (liftink, skipping, zakopávání, 
předkopávání, cval stranou) Sprint na různé distance, hod míčkem, vrh 
koulí, skok do dálky, skok do výšky (nůžky, flop), start- z různých 
poloh, štafeta, vytrvalost 600m a 800m (dívky), 1000m a 1500m 
(chlapci) 
 
Gymnastika - kotoul vpřed a vzad, stoj na rukou se záchranou, přemet 
stranou se záchranou, přeskok kozy v základní výšce. Akrobacie – 
trampolína (roznožka, skrčka, sklopka), přeskok kozy (roznožka, skrčka) 
Kruhy – kotoul vpřed a vzad houpání v sedě, rotace kolem své osy. 
Hrazda – vzpor na rukou, vzpor na rukách přešvihem únožmo (pravou, 
levou), kotoul vpřed a následně vzad, výmyk, podmet. Šplh – na laně a 
tyči. Moderní gymnastika - cvičení se švihadlem. 
 
Úpoly přetahy a přetlaky, střehové postoje, pády, sebeobrana 
 
Estetické a kondiční formy cvičení s hudbou a rytmickým doprovodem – 
základy rytmické gymnastiky, aerobik  

 
Sebehodnocení v dané činnosti, zná a dodržuje pravidla dané pohybové 
činnosti  

 

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ  
žák  

Komunikace v tělesné výchově (znalost a užití tělocvičného názvosloví) 
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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  

 

Historie olympijských her, Olympiáda dětí a mládeže. Historie a 
současnost sportů (významné soutěže a sportovci) 
 
Organizace prostoru a pohybových činností (sportovní výstroj, výzbroj) 
 
 
Týmová hra dle platných či dohodnutých pravidel. Psychomotorické a 
kooperativní hry  
 
Zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech 
 
Měření výkonů a jejich posuzování (měření, evidence, vyhodnocení) – 
zpracování tabulky výkonů, porovnání svých výkonů (zlepšení) 
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ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 
 

PRACOVNÍ ČINNOSTI 
 

Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností 
a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření životní a 
profesní orientace žáků.  

Vzdělávací obsah předmětu vychází z konkrétních životních situací, v nichž žáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a 
technikou v jejich rozmanitých podobách a širších souvislostech.  

Cíleně se zaměřuje na praktické (zejména manuální) pracovní dovednosti a návyky a doplňuje tak celé základní vzdělání o tuto důležitou 
složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti. Tímto se odlišuje od ostatních vzdělávacích obsahů vyučovacích 
předmětů a je jejich určitou protiváhou. 
 
 

Pracovní činnosti a výtvarná výchova jsou během zejména nižších ročníků základní školy úzce provázanými  předměty. Velmi často 
nelze proces vytváření obrázků resp. výrobků přesně zařadit do škatulky daného předmětu.  Témata z ostatních předmětů prolínají do VV a PČ- 
např. pozorování a nákres rostliny, počítání ceny nákupu, výroba indiánské čelenky při vyvozování písmene I, úprava letáku jako reklamy na 
výlet po ČR…  Východiskem pro hodnocení ve VV je zejména snaha žáka odvést co nejlepší práci, využívání získaných poznatků např. o 
míchání barev, kompozici, schopnost přenášet zkušenosti do vlastní práce. Do hodnocení PČ zahrnujeme  také zručnost např. při provádění 
pokusů  v oblasti Člověk a jeho svět, při sebe obsluze, plnění třídních služeb atd.   

Pracovní činnosti se vyučují v 7. – 9. ročníku a obsahují tyto tematické oblasti: práce s laboratorní technikou, elektřinu, přípravu pokrmů 
a svět práce. Pracovní činnosti mají časovou dotaci 1 hodiny týdně.  
 

Metody a formy práce: 
 
Metody a formy práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: samostatná práce, skupinová práce, kolektivní práce, krátkodobé 
projekty. 
 
Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu: 
Kompetence k učení:   
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Žák plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu. Podle individuálních pracovních schopností a 
dovedností tvoří, ale také vyhledává a zpracovává informace a získané znalosti propojuje do souvislostí. Rozvíjí tvořivé schopnosti. 
 
Kompetence k řešení problémů: 
Žák kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit a uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů. 
Ověřuje prakticky správnost řešení problémů, aplikuje osvědčené postupy při řešení obdobných nebo nových problémových situací. Sleduje 
vlastní pokrok při řešení problémů. 
 
Kompetence komunikativní: 
Žák při práci ve skupině dokáže vyjádřit svůj názor, vhodnou formou ho obhájit a tolerovat názor druhých. Formuje a vyjadřuje své myšlenky 
v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně. Žák také využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů, potřebných k plnohodnotnému 
soužití a kvalitní spolupráci s ostatními. 
 
Kompetence sociální a personální: 
U žáků se snažíme rozvíjet schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. Žák se podílí na utváření 
příjemné atmosféry v týmu na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi, přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, 
v případě potřeby poskytne pomoc, nebo o ni požádá. Žák si vytváří pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a 
samostatný rozvoj; ovládá a řídí své chování a jednání, tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty. 
 
Kompetence občanské: 
Žák respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací jiných lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení. 
Učí se respektovat pravidla při práci v týmu, dodržovat je a svou pracovní činností kladně ovlivňovat kvalitu práce. 
 
Kompetence pracovní: 
Vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci, naučit žáky používat při práci vhodné materiály, nástroje a technologie, naučit žáky chránit své zdraví 
při práci. Žák používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na 
změněné nebo nové pracovní podmínky. Přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a 
společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a 
společenských hodnot
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Předmět: Pracovní činnosti Ročník: 1. 

Očekávané výstupy za 1.  ročník Učivo 
Průřezová témata a mezipředmětové 

vztahy 
 
Vyváří jednoduchými postupy různé předměty 
z tradičních i netradičních materiálů. 
 
 
Zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se 
stavebnicemi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pečuje o nenáročné rostliny. 
 
 
Chová se vhodně při stolování. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rozvíjení dětské představivosti a fantazie. 
(Stavby ze stavebnice, práce s modelovací 
hmotou) 
 
Rozeznávání základních tvarů. 
 
Práce s drobným materiálem, modelovací 
hmotou, papírem, kartonem, textilem, 
květinami, montáž a demontáž. 
 
Vystřihování, překládání, skládání, lepení, 
pletení copánku, trhání, spojování, navlékání, 
rozřezávání, odměřování.  
 
Bezpečné chování při práci. (Zalévání sazenic, 
přesazování) 
 
Stolování – modelové situace (vytváření 
modelů z papíru či modelovací hmoty) 

 
 
Prvouka 
Vytrhávání a modelování plodů. 
Rozeznávání ovoce x zelenina 
 
Český jazyk 
Modelování písmen abecedy. 
 
Matematika 
Vytrhávání a vystřihování 
geometrických tvarů, stavba podle plánu. 
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Předmět: Pracovní činnosti Ročník: 2. 

Očekávané výstupy za 2.  ročník Učivo 
Průřezová témata a mezipředmětové 

vztahy 
 
Pracuje podle slovního návodu. 
 
Vytváří jednoduchými postupy různé předměty 
z tradičních i netradičních materiálů. 
 
Zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se 
stavebnicemi. 
 
 
 
Pečuje o nenáročné rostliny. 
 
Chová se vhodně při stolování. 
 

 
Použití růz. materiálů. 
Vytváření prostorových a plošných prací.  
 
Kombinované techniky: 
koláž, kombinace růz. přírodních materiálů  
 
Zpracovávání různých technik - modelovací 
hlína, modelína, modurit, kamínky, papír, 
špejle, textil, dřevěné odřezky  
 
Péče o rostliny ve třídě. 
 
Příprava pohoštění (např. na vánoční besídku)  

Prvouka 

 
Modelování ovoce a zeleniny 
Vytváření herbáře. 

Matematika 

 
Prostorové stavby z krychlí, špejlí a 
modelíny 
 

Český jazyk 

Návod pracovního postupu 
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Předmět: Pracovní činnosti Ročník: 3. 

Očekávané výstupy za 3.  ročník Učivo 
Průřezová témata a mezipředmětové 

vztahy 
 
Pracuje podle slovního návodu a předlohy. 
 
Vytváří jednoduchými postupy různé předměty 
z tradičních i netradičních materiálů. 
 
Provádí pozorování přírody. 
 
Zaznamenává a zhodnotí výsledky pozorování. 
 
Připraví tabuli pro jednoduché stolování. 

 
Práce s drobným materiálem, modelovací 
hmotou, papírem, kartonem, textilem, 
květinami 
 
Vystřihování, překládání, skládání, lepení, 
pletení copánku, trhání, spojování, navlékání, 
rozřezávání, odměřování. 
 
Příprava drobného pohoštění pro třídu. 
(skupinová práce) 
 
Práce na školní zahradě. 
 
Vytváření modelů z různých materiálů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Český jazyk 
Plán třídy, herní plán, logo – reklama 
 
Prvouka 
Roční období – stromy ovoce.. , mapy – 
plán školy a města, půda – archeologie, 
zemědělství, rostliny – školní zahrada 
 
Matematika 
Modelování části zlomků z různých 
materiálů 



Školní vzdělávací program 
Základní škola Na Habru, Jablonského 865, Hořice 

 

311 

Předmět: Pracovní činnosti Ročník: 4. 

Očekávané výstupy za 4.  ročník Učivo 
Průřezová témata a mezipředmětové 

vztahy 
 
Vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy 
na základě své představivosti různé výrobky z daného 
materiálu. 
 
Využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem 
prvky lidových tradic. 
 
Udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady 
hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při 
úrazu. 
 
Provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a 
demontáž. 
 
Provádí jednoduché pěstitelské činnosti. 
 
Ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné 
rostliny. 
 
Orientuje se v základním vybavení kuchyně. 
 
Dodržuje pravidla správného stolování a společenského 
chování. 
 
 

 
Rozvíjení dětské představivosti a fantazie. 
 
Bezpečné chování při práci. 
 
Práce s drobným materiálem, modelovací 
hmotou, papírem, kartonem, textilem, 
květinami 
 
Vyšívání, šití, vystřihování, překládání, 
skládání, lepení, pletení copánku, trhání, 
spojování, navlékání, rozřezávání, 
odměřování. 
 
Práce na školní zahradě, údržba části zahrady. 
 
Seznámení s vybavením kuchyně, s použitím 
jednotlivých kusů nádobí. 
 
Příprava jednoduchého pokrmu, stolovací 
etiketa. 

 
Český jazyk 
Využití pracovního postupu, návodu 
 
Hudební výchova 
Výroba jednoduchých hud. Nástrojů. 
 
Přírodověda 
Vztah k přírodě 
Využití rostlin 
 
Vlastivěda 
Lidové tradice – význam, symboly 
 
Matematika 
Odměřování množství, jednotky 
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Předmět: Pracovní činnosti Ročník: 5. 

Očekávané výstupy za 5. ročník Učivo 
Průřezová témata a mezipředmětové 

vztahy 
 
Využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem 
prvky lidových tradic. 
 
Volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní 
vzhledem k použitému materiálu. 
 
Pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého 
náčrtu. 
 
Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce. Poskytne 
první pomoc při úrazu. 
 
Samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování. 
 
Volí podle druhů pěstitelských činnosti správné 
pomůcky, nástroje a náčiní. 
 
Připraví samostatně jednoduchý pokrm. 
 
Udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch.  
 
Dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při úrazu v kuchyni. 

 
Rozvíjení představivosti a fantazie. 
 
Práce dekorativní a prostorové – s využitím 
námětů z lidových tradic. 
 
Bezpečné chování při práci. 
Práce s drobným materiálem, modelovací 
hmotou, papírem, kartonem, textilem, 
květinami. 
 
Vyšívání, šití, vystřihování, překládání, 
skládání, lepení, pletení copánku, trhání, 
spojování, navlékání, rozřezávání, 
odměřování. 
 
Práce na školním pozemku. Péče o rostliny ve 
třídě (dle možností na školním pozemku). 
 
Výroba jednoduchého pokrmu. 
 
 

 
Český jazyk 
Popis pracovního postupu 
Návod výroby 
 
Hudební výchova 
Výroba doprovodných hudebních 
nástrojů. 
 
Přírodověda 
Péče o rostliny, získávání vztahu 
k okolní přírodě. Ekologická výchova. 
 
Vlastivěda 
Vytváření map (modelování vrstevnic) 
 
Matematika 
Geometrická tělesa 

Náměty na exkurze: vycházka do přírody, SPŠK v Hořicích, ZUŠ v Hořicích, zahradnictví v Hořicích 
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Předmět:   PRACOVNÍ ČINNOSTI –Práce s laboratorní technikou Ročník:   7. 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
- vybere a prakticky využívá vhodné pracovní postupy, 
přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních 
pozorování, měření a experimentů 
- zpracuje protokol o cíli, průběhu a výsledcích své 
experimentální práce a zformuluje v něm závěry, k nimž 
dospěl 
- vyhledá v dostupných informačních zdrojích všechny 
podklady, jež mu co nejlépe pomohou provést danou 
experimentální práci 
- dodržuje pravidla bezpečné práce a ochrany životního 
prostředí při experimentální práci 
- poskytne první pomoc při úrazu v laboratoři 

Práce s laboratorní technikou 
- základní laboratorní postupy a metody 
- základní laboratorní přístroje, zařízení a 
pomůcky 
- výroba vlastních pomůcek pro pozorování 
 

Září - červen 
- vazba na fyziku 
- převody jednotek - M 
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Předmět:  pracovní činnosti – práce s technickými materiály Ročník:  8. ročník chlapci 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

 
Žák: 

- Provádí jednoduché práce s technickým 
materiály a dodržuje technologickou kázeň 

- Řeší jednoduché technické úkoly s vhodným 
výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí 

- Organizuje a plánuje svoji pracovní činnost 
- Užívá technickou dokumentaci, připraví si 

vlastní jednoduchý náčrt výrobku 
- Dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny 

při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci 
s nástroji a nářadím 

- Poskytne první pomoc při úrazu 
 

 
Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví: 

- technická (izolace, mechanická 
zábrana, apod.) 

- organizační (výstražné tabulky) 
- osobní pomůcky 

Rozvod elektrické energie: 
- zařízení před elektroměrem 

(elektrárny) 
- rozvod za elektroměrem 
- jednofázové a třífázové rozvody 
- vodiče a izolanty 

Instalace elektrických zařízení: 
- pojistková skříň (jističe a pojistky, 

nulování, zemnění) 
- zásuvkový obvod 
- světelný obvod 
- třífázový rozvod 

 Montáž na panelech stavebnice: 
- praktické zapojení běžných obvodů 

v domácnosti podle schémat 
- samostatná tvořivá práce 
 

Užití elektrické energie v technice, ve výrobě, 
v občanském životě 

- silnoproud a slaboproud 
- elektronika a automatizace 

 
Září 

- Ukázky vodičů a výstražných 
symbolů 

-  
 
 
Říjen 

- Plány rozvodů 
- Ochranné prvky v domácnosti 

 
 
 
 
 
 
listopad až květen 
 
 
 
 
 
 

- Stavebnice pro elektromontéry 
 
 
červen 
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Předmět: Domácnost Ročník:  8. - dívky 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

 
Žák: 

- Používá základní kuchyňský inventář, bezpečně 
obsluhuje základní kuchyňské spotřebiče 

- Udržuje pořádek a čistotu 
- Dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny 
- Poskytne první pomoc při úrazu 
- Sestaví jídelníček, nakoupí potraviny, dokáže je 

správně uskladnit 
- Připraví jednoduché pokrmy tepelnou úpravou i 

za studena   
- Dodržuje zásady zdravé výživy 
- Kulturně stoluje a chová se společensky 
- Dokáže uplatnit princip slavnostního stolování 

v rodině 
- Provede základní úklid kuchyně 

 
Příprava pokrmů dle receptů: 
- Teplé pokrmy 
- Polévky 
- Přílohy 
- Studené pokrmy 
- Saláty 
- Moučníky 
- Vánoční cukroví 
 

 
Mezipředmětové vztahy: 

- Fyzika (převod jednotek při 
vážení – g,kg,...) 

- Zeměpis (krajové pokrmy) 
- Občanská výchova (etiketa) 
- Rodinná výchova (zásady zdravé 

výživy) 
- Přírodopis (ovoce, zelenina...) 
- Matematika (náklady, spotřeba) 

 
 
 
Průřezová témata: 
 
Environmentální výchova: 
Třídění odpadu 
Šetření energie  
Zdravý životní styl  
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Předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI – Domácnost - Příprava pokrmů  2017/18 Ročník: 7. – 8. 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata a mezipředmětové 
vztahy 

žák: 
 využívá základní kuchyňský inventář 
 zvládne bezpečně obsluhovat elektrické 

spotřebiče 
 při práci se spotřebiči dodržuje hygienické a 

bezpečnostní předpisy, poskytne první pomoc 
při úrazu v kuchyni 

  používá vhodné pomůcky při práci 
 udržuje pořádek a čistotu při práci 
 zvládá základní znalosti v domácnosti 
 dodržuje základní principy stolování a obsluhy 

u stolu 
 má představu o zdravé výživě člověka 
 připraví jednoduché pokrmy podle daných 

postupů 
 volí správnou technologii při práci 
 umí nést odpovědnost za svoji i kolektivní práci 

 

7. ročník 
 seznámení se s cvičnou kuchyní, 

bezpečnost a hygiena práce 
 studená kuchyně, recepty, zdravá 

výživa 
 kultura stolování 
 první pomoc 
 výběr, nákup, skladování potravin 

  
8. ročník 

 seznámení s pracovištěm pro přípravu 
pokrmů 

 pracovní řád, osobní hygiena 
 první pomoc při úrazech v kuchyni 
 zásady zdravé výživy 
 základy technologie přípravy pokrmů 

- výběr, nákup, skladování 
 šetrnost 
 kuchařské knihy, vhodná sestava jídel 
 úpravy tepelné a za studena 
 základní postupy při přípravě nápojů 

 

Občanská výchova – rodinný život 
 6. a 7. ročník 

Přírodopis 
 8. ročník 

        Zdravý způsob života a péče o 
zdraví 
Český jazyk a literatura 

 6. Ročník - popis 
                   Popis 
 
Průřezová témata 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 
Multikulturalita 
Kulturní diference 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 
Vztah člověka k prostředí 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V 
EVROPSKÝCH A  GLOBÁLNÍCH 
SOUVISLOSTECH 
Objevujeme Evropu a svět 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ 
VÝCHOVA 
Kooperace a kompetice 
Sebepoznání a sebepojetí 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO 
OBČANA 
Občan, občanská společnost a stát 
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Předmět:   PRACOVNÍ ČINNOSTI – Volba povolání Ročník:   9. 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

Žák 
- orientuje se v pracovních činnostech vybraných 
profesí 
- posoudí své možnosti při rozhodování o volbě  
  vhodného povolání a profesní přípravy 
- využije profesní informace a poradenské služby pro  
  výběr vhodného vzdělávání 
- prokáže v modelových situacích schopnost 
prezentace  
  své osoby při vstupu na trh práce 

Volba profesní orientace  
– základní principy; sebepoznávání: osobní 
zájmy a cíle, tělesný a zdravotní stav, osobní 
vlastnosti a schopnosti, sebehodnocení, vlivy 
na volbu profesní orientace; informační 
základna pro volbu povolání, práce s 
profesními informacemi a využívání 
poradenských služeb 
Trh práce  
– povolání lidí, druhy pracovišť, pracovních 
prostředků, pracovních objektů, charakter a 
druhy pracovních činností; požadavky 
kvalifikační, zdravotní a osobnostní; rovnost 
příležitostí na trhu práce 
Možnosti vzdělávání  
– náplň učebních a studijních oborů, přijímací 
řízení, informace a poradenské služby 
Zaměstnání  
– pracovní příležitosti v obci (regionu), 
způsoby hledání zaměstnání, psaní 
životopisu, pohovor u zaměstnavatele, 
problémy nezaměstnanosti, úřady práce; 
práva a povinnosti zaměstnanců a 
zaměstnavatelů 
Podnikání  
– druhy a struktura organizací, nejčastější 
formy podnikání, drobné a soukromé 
podnikání 

září – říjen 
 
 
 
 
 
 
 
 
listopad – leden 
 
 
 
 
 
 
leden – březen 
 
březen – duben 
Využití Internetu: 
www.startnatrhprace.cz  
www.gwo.cz (program Průvodce 
světem povolání)  
www.atlasskolstvi.cz (aktuální nabídka 
všech škol členěná podle krajů a typů 
poskytovaného vzdělání 
 
květen – červen 
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INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

 
INFORMATIKA 

 
Charakteristika vzdělávací oblasti 
Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - 

získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě 
pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě. Vzhledem k narůstající potřebě osvojení si základních 
dovedností práce s výpočetní technikou byla vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie zařazena jako povinná součást základního 
vzdělávání na 1. a 2. stupni. Získané dovednosti jsou v informační společnosti nezbytným předpokladem uplatnění na trhu práce i podmínkou k 
efektivnímu rozvíjení profesní i zájmové činnosti. 

Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování potřebných informací pomocí internetu a jiných digitálních 
médií, umožňuje realizovat metodu „učení kdekoliv a kdykoliv“, vede k žádoucímu odlehčení paměti při současné možnosti využít 
mnohonásobně většího počtu dat a informací než dosud, urychluje aktualizaci poznatků a vhodně doplňuje standardní učební texty a pomůcky. 

Dovednosti získané ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou 
škálou vzdělávacího software a informačních zdrojů ve všech vzdělávacích oblastech celého základního vzdělávání. Tato aplikační rovina 
přesahuje rámec vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie, a stává se součástí všech vzdělávacích oblastí 
základního vzdělávání. 

 
Předmět je vyučován na I. stupni v 4. ročníku s časovou dotací 1 hodina týdně, na II. stupni v 6. ročníku s časovou dotací 2 hodin 

týdně (od 2017/18 v 6.r. 1h týdně a v 8.r. také 1 hod týdně). 
 
Rozvoj klíčových kompetencí ve vyučovacím předmětu, žáci: 

 K UČENÍ: 
 jsou vedeni k efektivnímu učení 
 vyhledávají a třídí informace, využívají je v procesu učení 

 K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ: 
 hledají různá řešení a plánují způsob řešení problémů 
 kriticky myslí 
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 jsou schopni obhájit svá rozhodnutí 
 KOMUNIKATIVNÍ: 

 komunikují na odpovídající úrovni 
 účinně se zapojují do diskuse 

 SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ: 
 spolupracují ve skupině 
 v případě potřeby poskytnou pomoc nebo o ni požádají 

 OBČANSKÉ: 
 respektují názory ostatních 

 PRACOVNÍ: 
 jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce 

 
Cílové zaměření vzdělávací oblasti 
 
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: 
- poznání úlohy informací a informačních činností a k využívání moderních informačních a komunikačních technologií 
- porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médium, přenosem, zpracováním, vyhledáváním a praktickým využitím 
- schopnosti formulovat svůj požadavek a využívat při interakci s počítačem algoritmické myšlení 
- porovnávání informací a poznatků z většího množství alternativních informačních zdrojů, a tím k dosahování větší věrohodnosti vyhledaných 
informací 
- využívání výpočetní techniky, aplikačního i výukového software ke zvýšení efektivnosti své učební činnosti a racionálnější organizaci práce 
- tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků své práce 
- pochopení funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování přírodních i sociálních jevů a procesů 
- respektování práv k duševnímu vlastnictví při využívání SW 
- zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujících se na internetu či jiných médiích 
- šetrné práci s výpočetní technikou 
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Předmět:   INFORMATIKA Ročník: 4. 
Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

- využívá základní standardní funkce počítače a jeho 
nejběžnější periferie 
 
- respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i 
software a postupuje poučení v případě jejich závady 
 
- chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím 
 

ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM 
informace, informační  zdroje a instituce 
- struktura, funkce a popis počítače a 
přídavných zařízení 
- operační systémy a jejich základní funkce 
- seznámení s formáty soubor (doc, gif) 
- multimediální využití počítače 
- jednoduchá údržba počítače, postupy při 
běžných problémech s hardware a software 
- zásady bezpečnosti práce a prevence 
zdravotních rizik spojených s dlouhodobým 
využíváním výpočetní techniky 
 
Uložení dokumentů 
Soubor X složka 
Okno, práce s okny 
Malování 

září - říjen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vazby – výtvarná výchova  

- při vyhledávání informací na Internetu používá 
jednoduché a vhodné cesty 
 
- komunikuje pomocí Internetu či jiných běžných 
komunikačních zařízení 
 
- vyhledává informace na portálech, v knihovnách a 
databázích. 

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A 
KOMUNIKACE 
- vznik, přenos, transformace, zpracování, 
distribuce informací 
- základní způsoby komunikace (e-mail, chat, 
telefonování) 
- metody a nástroje vyhledávání informací 
(známá adresa, katalog – seznam, google, 
centrum…, uložení obrázků) 
- formulace požadavku při vyhledávání na 
internetu, vyhledávací atributy 
 

listopad - leden  
 
 
vazby: český jazyk, dějepis, zeměpis, 
fyzika – přenos informací 
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- pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém 
editoru 

ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ 
 
- základní funkce textového a grafického 
editoru 
- textový editor (kopírování a vkládání textu, 
písmo – barva, velikost) 
- obrázek, wordart, Klipart 
 
- Powerpoint 
 
   

únor – duben 
 
 
 
 
 
 
 
květen - červen 
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Předmět:   INFORMATIKA Ročník: 6. 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

ICT-9-1-01 ověřuje věrohodnost informací a 
informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a 
vzájemnou návaznost 
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  
 

Operační systémy – základní pojmy (adresář, 
podadresář, kořenový adresář, soubor, typy 
souborů)  
Internet  
- hodnota a relevance informací a 
informačních zdrojů 

září – říjen 
 
 
 
zaučení žáků v programu ZAM – psaní 
všema deseti na PC 
 
vazby: český jazyk, dějepis, zeměpis, 
fyzika – přenos informací 

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  
 

Práce s textem – textový editor (např.: 
MICROSOFT WORD): písmo (význam, 
historie, klasifikace a vlastnosti), kopírování a 
přesun textu pomocí Schránky, stránka 
(vlastnosti, záhlaví a zápatí), zobrazení 
stránky, odstavec a jeho vlastnosti, struktura 
dokumentu (styly odstavců, šablona), objekty 
v textu (obrázek, tabulka), pravidla pro 
estetickou úpravu textu 
Práce s obrázky – kopírování obrázků, úprava 
velikosti obrázku, program Malování 
 

listopad - leden 
 
 
 
 
průběžná práce v programu ZAM 
 
vazby: český jazyk, dějepis, zeměpis, 
fyzika  

ICT-9-2-05 zpracuje a prezentuje na uživatelské 
úrovni informace v textové, grafické a multimediální 
formě   
 

Vytváření a publikování prezentací – 
základy práce se snímky, vlastnosti prezentací, 
vkládání objektů (text, grafika, diagramy), 
zásady pro zpracování počítačové prezentace,   
ochrana práv k duševnímu vlastnictví, 
copyright, informační etika  

leden - březen 
 
 
 
průběžná práce v programu ZAM 
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ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými 
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných 
aplikací  
 

Tabulky a grafy – tabulka (matematické, 
statistické, prezentační), buňka (číslo, text, 
výraz, funkce), relativní a absolutní odkaz 
(plnění buněk), formát buňky (zarovnání, 
písmo, barva podkladu, formát čísel), grafy 
(prvky a oblasti grafu, typy grafů), seznamy, 
porovnávání dat, jednoduché vzorce  

duben – červen 
 
- průběžná práce v programu ZAM 
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Předmět:   INFORMATIKA Ročník: 6.        2017/18 

Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

ICT-9-1-01 ověřuje věrohodnost informací a 
informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a 
vzájemnou návaznost 
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  
 

BEZPEČNÝ INTERNET –  
seznámení se s pravidly práce na PC, internetu 
a sociálních sítích, kyberšikana a další rizika 
Operační systémy – základní pojmy (adresář, 
podadresář, kořenový adresář, soubor, typy 
souborů)  
Internet  
- hodnota a relevance informací a 
informačních zdrojů 
- vyhledávání obrázků, textů a jejich 
kopírování, zásady využití informací z cizích 
zdrojů 

září – říjen 
 
 
vazby: český jazyk, dějepis, zeměpis, 
fyzika – přenos informací 

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  
 

Práce s textem – textový editor (např.: 
MICROSOFT WORD): písmo (význam, 
historie, klasifikace a vlastnosti), úpravy 
barvy a velikosti písma, kopírování a přesun 
textu, zobrazení stránky, odstavec a jeho 
vlastnosti, objekty v textu (obrázek, tabulka), 
pravidla pro estetickou úpravu textu 
Práce s obrázky – kopírování obrázků, úprava 
velikosti obrázku 
 

listopad - leden 
 
Jako rozšiřující učivo lze využít zaučení 
žáků v programu ZAV – psaní všema 
deseti na PC, rozhraní programu, 
orientace v programu, správný prstoklad, 
hygiena při práci s PC. 
 
vazby: český jazyk, dějepis, zeměpis, 
fyzika  

ICT-9-2-05 zpracuje a prezentuje na uživatelské 
úrovni informace v textové, grafické a multimediální 
formě   
 

Vytváření a publikování prezentací – 
základy práce se snímky, vlastnosti prezentací, 
vkládání objektů, zásady pro zpracování 
počítačové prezentace,   
ochrana práv k duševnímu vlastnictví, 
copyright, informační etika  

únor - duben 
 
 
pro pokročilé: průběžná práce 
v programu ZAV (rozšiřující učivo) 
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ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými 
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných 
aplikací  
 

Tabulky a grafy – tabulka, buňka, relativní 
a absolutní odkaz (plnění buněk), formát 
buňky (zarovnání, písmo, barva podkladu, 
formát čísel), grafy (prvky a oblasti grafu, 
typy grafů) 

květen – červen 
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Předmět:   INFORMATIKA Ročník: 8.      2019/20 
Očekávané výstupy Učivo Poznámky 

ICT-9-1-01 ověřuje věrohodnost informací a 
informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a 
vzájemnou návaznost 
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  
 

BEZPEČNÝ INTERNET –  
seznámení se s pravidly práce na PC, internetu 
a sociálních sítích, kyberšikana a další rizika 
Operační systémy – základní pojmy (adresář, 
podadresář, kořenový adresář, soubor, typy 
souborů)  
Internet  
- hodnota a relevance informací a 
informačních zdrojů 

září  
 
 
zaučení a průběžná práce v programu 
ZAV – psaní všema deseti na PC 
 
vazby: český jazyk, dějepis, zeměpis, 
fyzika – přenos informací 

ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými 
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných 
aplikací  
 

Tabulky a grafy – tabulka (matematické, 
statistické, prezentační), buňka (číslo, text, 
výraz, funkce), relativní a absolutní odkaz 
(plnění buněk), formát buňky (zarovnání, 
písmo, barva podkladu, formát čísel), grafy 
(prvky a oblasti grafu, typy grafů), seznamy, 
porovnávání dat, jednoduché vzorce  

říjen - prosinec 
 
- průběžná práce v programu ZAV 
 

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  
 

Práce s textem – textový editor (např.: 
MICROSOFT WORD): úpravy písma a 
textu, kopírování a přesun textu, stránka 
(vlastnosti, záhlaví a zápatí), číslování 
stránek, titulní stránka, rozložení stránky, 
odstavec a jeho vlastnosti, okraje stránky,  
struktura dokumentu (styly odstavců, 
šablona), objekty v textu (obrázek, tabulka), 
pravidla pro estetickou úpravu textu, zásady 
pro využití cizích textů, použití citací, 
reference – vložení obsahu, poznámky pod 
čarou 
Práce s obrázky – kopírování obrázků, úprava 
velikosti obrázku, vkládání obrázku do textu, 
pozice v textu, zdroj obrázku 

leden - duben 
 
 
 
 
průběžná práce v programu ZAV 
 
 
 
vazby: český jazyk, dějepis, zeměpis, 
fyzika, chemie, přírodopis  



Školní vzdělávací program 
Základní škola Na Habru, Jablonského 865, Hořice 

 327 

ICT-9-2-05 zpracuje a prezentuje na uživatelské 
úrovni informace v textové, grafické a multimediální 
formě   
 

Vytváření a publikování prezentací – 
základy práce se snímky, vlastnosti prezentací, 
vkládání objektů (text, grafika, diagramy), 
zásady pro zpracování počítačové prezentace,   
ochrana práv k duševnímu vlastnictví, 
copyright, informační etika  
jak prezentovat, prezentační dovednosti, 
prezentace jako podpůrný prostředek při 
vlastním mluveném projevu 

duben - červen 
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PRŮŘEZOVÁ TÉMATA  

 
Osobnostní a sociální výchova – I.stupeň 

Název tématického 

celku 
1. 2. 3. 4. 5. 

Rozvoj schopnosti 
poznávání 

INT/všechny předměty 

Sebepoznání a 
sebepojetí 

INT/prv INT/př 

Seberegulace a 
sebeorganizace 

INT/všechny předměty 

Psychohygiena INT/výchovy 

Kreativita INT/výchovy,vystoupení 

Poznávání lidí INT/prv INT/prv INT/prv INT/př,vl INT/př,vl 

Mezilidské vztahy INT/všechny předměty 

Komunikace INT/všechny předměty 

Kooperace a kompetice Skupinová práce – všechny předměty 

Řešení problémů a 
rozhodovací dovednosti 

INT/všechny předměty 

Hodnoty, postoje, 
praktická etika 

INT/všechny předměty 
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Osobnostní a sociální výchova – II.stupeň 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Výchova a vzdělávání jsou v rámci průřezového tématu zaměřeny na praktické využití v běžném životě. Jeho smyslem je pomáhat každému 

žákovi utvářet si praktické životní dovednosti s ohledem na jeho individuální potřeby a zvláštnosti, pomáhat mu hledat si vlastní životní cestu 
k životní spokojenosti založené na dobrých vztazích k sobě samému a k ostatním lidem a světu. 

Při aktivitách směřujících k pochopení a rozvoji osobnostní a sociální výchovy se vychází z individuality žáka i vyučujícího, staví se na této 
premise. Při aktivitách je třeba vytvářet příznivé, demokratické, spolupracující klima, kde každý ze zúčastněných předem zná a je tudíž schopen 
dodržovat pravidla kooperace. 

 
Včlenění OSV do výuky 

1)  Učitel jako trvale přítomný model člověka a jeho dobrého chování. Svým chováním navíc vytváří dobré vztahy a dobré klima ve třídě. 
2)  Využití náhodně vznikajících situací (konflikt mezi žáky, dodržování pravidel, úzkosti žáků, nedovednost žáka efektivně se vyjádřit, …) 

k rozvoji osobnostně sociálních kvalit žáků. 
3) OSV jako samostatný celek – využití při jednorázových akcích jako např. LVVZ, seznamovací dny, Den dětí, spaní ve škole, projektové dny,  

apod. 
 4) Včlenění OSV do různých předmětů. 
 - tématika OSV v učivu předmětů  
  - Jazyk a jazyková komunikace – zaměřuje se na každodenní verbální komunikaci mezi lidmi 

 6.  7.  8. 9.  

Osobnostní 
rozvoj 

INT/všechny předměty 

Sociální rozvoj INT/všechny předměty 

Morální rozvoj INT/všechny předměty 
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  - Člověk a jeho svět – v tématech směřujících k sebepoznání, psychohygieně, mezilidským vztahům, rodina a škola – vztahy, 
základy společenského chování 

  - Umění a kultura – oblast smyslového vnímání, utváření estetiky chování,  mezilidských vztahů a chápání umění jako prostředku 
sebevyjádření a komunikace s okolím 

  - Člověk a svět práce – zdokonalování dovedností týkajících se spolupráce a komunikace v týmu v různých pracovních situacích    
 - využívání metod podporujících rozvoj osobnostně sociálních kvalit žáků 
  - aktivizující a praktické metody 
  - vztáhnutí látky k vlastnímu životu   

 
Multikulturní výchova 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zařazení do výuky na I. stupni 

 
Etnický původ 
Integrace v předmětech: Prv, Vv, Hv, Čj – Etnické menšiny v ČR 

- seznámení s etniky v ČR /výběr etnik dle žáků ve třídě/ - Ukrajinci, Romové, Slováci 

1. stupeň 2. stupeň 
Název témat. 

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

Kulturní 
diference 

INT/Hv, Čj, Aj 
INT/Z, 

ICT, Č, Aj 

INT/Čj, 
ICT, Z, 
Ov,CJ 

INT/Z, Ov, 
Vv, CJ 

Lidské vztahy 
INT/všechny předměty 

 

Etnický původ INT/Čj, Hv,Vl INT/Čj, Vl INT/Z, Čj, Ov, Vv, CJ 
INT/D,Z,Vv, 

CJ, Ov 

Multikulturalita 
INT/Vl, Vv, 

Prv, Aj 
INT/Čj, Vv, 

Aj 
INT/Hv, Čj, CJ, Ov 

INT/Čj, Z,CJ, 
Ov 

Princip sociálního 
smíru a solidarity 

INT/Čj, Vv 
INT/Pč, Vv, 

Čj,Aj 
INT/P/ Vv, Z, Ov INT/ Ov, Z,Čj 



Školní vzdělávací program 
Základní škola Na Habru, Jablonského 865, Hořice 

 331 

- četba romské pohádky, romské písně /můžeme děti i naučit/, ukázka  řeči etnika, svátky a zvyky etnika, ukázka vlastní země 
daného etnika 

- povídání o toleranci – vysvětlení pojmů – tolerance, etnikum, menšina 
- povídání o tom, co nám přátelství s lidmi z etnik může přinést 
- neopomenout zmínit rasy lidí /rovnost a odlišnosti/ – možno malovat příslušníky ras 
 

Princip sociálního smíru a solidarity 
Integrace v předmětech: Vl, Př, Čj 
- přizpůsobení aktuální situaci ve společnosti, dění ve světě a klimatu třídy – dle toho i vhodný výběr aktivit 
 
1. – 5. ročník 
Kulturní diferenciace 
Integrace v předmětu:  Hv - romská píseň  ( vyvození významu některých slov, podobnost   s  
   českým jazykem) 
  
                  Čj   - sloh  (čtení romské pohádky/hledání odlišností od pohádek 
    českých) 

Aj – reálie, odlišnosti anglicky mluvících zemí 
1. – 5. ročník 
Lidské vztahy 
Integrace napříč předměty při řešení každodenních situací   
1. – 3. ročník 
Multikulturalita 
Integrace v předmětu:  Prv - každý je jiný, máme jinou barvu, ukázka kontinentů 
     a přiřazení ras, navázat ve VV –např: vytvoř ,nakresli spolužáka  

  černocha, Roma, bělocha - každá skupina stvoří jinou rasu /pomocí  
        různých barev, oblečení, .../ 
4. – 5. ročník 
Multikulturalita 
Integrace v předmětu:  Hv, Čj, Vv – žáci se naučí písničku/básničku v češtině a  

v angličtině/němčině. Ve slovníku a za pomoci učitele hledají   
jednoduché věty v různých jazycích (nápisy, pozdravy,  
číslovky…).  
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4. – 5. ročník 
Etnický původ 
Integrace v předmětu:  Vla  - bližší seznámení s kulturou, životem a zemí dětí jiné národnosti 
                                             - vytvoření zajímavých otázek, zjišťování odpovědí 
1. – 3. ročník 
Princip sociálního smíru a solidarity 
Integrace v předmětu: Čj, Vv  - na konkrétních příkladech vysvětlit, co to dobročinnost je, komu pomáhá a proč. Děti poté kreslí na toto téma 

libovolné obrázky, jak si představují svoji pomoc ostatním nebo dané téma zpracují v Čj.   
 
 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

 
 

 
 
 

 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  
Evropa a svět 
nás zajímá 
 
 

 
 
 

  
INT/PRV, Vla, Aj 
 

 
INT / ČJ, Z, AJ, HV, VV, F 

Objevujeme 
Evropu a svět 
 
 

 
 
 

 

INT/AJ, Vla, Prv INT/všechny předměty 

Jsme Evropané 
 
 
 

   
 
 

 
INT/ČJ, Př, VV, Vla 

 
INT / D, OV 
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Charakteristika průřezového tématu 

Toto průřezové téma akcentuje ve vzdělávání evropskou dimenzi, která podporuje globální myšlení a mezinárodní porozumění a jako 
princip prostupuje celým základním vzděláváním. Podstatnou součástí evropské dimenze je výchova budoucích evropských občanů jako 
zodpovědných a tvořivých osobností, v dospělosti schopných mobility a flexibility v občanské a pracovní sféře i v osobním životě. Rozvíjí 
vědomí evropské identity při respektování identity národní. Otevírá žákům širší horizonty poznání a perspektivy života v evropském a 
mezinárodním prostoru a seznamuje je s možnostmi, které jim tento prostor poskytuje.  

 
Výchova demokratického občana 
 
 1.  2.  3.  4.  – 5. 6.  7.  8.  9.  
Občanská 
společ. a 
škola 

INT / Čj, Prv INT / Čj, 
Vl 
 

INT/Ov, 
Hv 
 

INT/Ov 
 

INT/Ov, 
RoV 
 

INT/Ov 
 

Občan, občanská 
společnost a stát 

INT / 
Čj, 
Prv 

INT / Čj, 
Vl, Př 
 

INT/Ov 
 

INT/Ov INT/Ov, 
RoV 

INT/Ov, 
D 

Formy participace občanů 
v politickém životě 

INT / Vl INT/Ov INT/Ov INT/Ov INT/Ov, 
D 

Principy demokracie jako 
formy vlády a způsobu 
rozhodování 

INT / Vl 
 

INT/Ov INT/Ov INT/Ov INT/Ov, 
D 
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Mediální výchova 
 

Název 
tématického 

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

Kritické čtení 
a vnímání 

mediálního 
sdělení 

INT / ČJ  

INT/ 
Prv, 
ČJ 

 

INT / ČJ          
INT / 
ČJ , 
INF  

INT / Ov                          INT /  Ov                              

Interpretace 
vztahu 

mediálního 
sdělení a 
reality ( 

stavba MDS ) 

INT / ČJ , Č  

INT /  
ČJ, 
Prv, 
Při 

 

INT / - INF, Vla, ČJ 
 
 

INT / Ov, 
Dě 

INT /  ČJ 
 

Vnímání 
autora MDS ( 
fungování a 
vliv medií ve 
společnosti ) 

INT / ČJ , Č a Prv INT /  ČJ 
INT / ČJ, Ov, ČJ 

 

Tvorba MDS INT / ČJ, Vv 
INT / 

Pč 
 

INT / Pč 
 

INT /  P -  
Vla, Dě, Pč, 

INF 
 

 

Práce v 
realizačním 

týmu 

INT / Tv, Pč, 
ČJ 

INT / Tv 
INT / INF, 

Tv 
 

INT/Tv 
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Environmentální výchova 
 
Název tématického okruhu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Člověk a jeho svět INT/ Vl. INT/ Př, Čj, Aj INT/P/ Př, Z, ON, Ch, RV, D,  

Člověk a příroda 
INT/ P -Př, Vl, Čj, Aj Tv 

 
INT/P – Př, Ch, Z, ON, D 

 

Člověk a společnost INT/ Vl. INT/ Vl, Čj, Aj INT/  D, ON, Z 

Člověk a zdraví INT/Vla, Př, Tv, ON  

Informační a komunikační technologie 
INT/P – Čj, Aj, M, INT/P – Čj, Aj, M, Vl 

INT/P – všechny předměty 

Umění a kultura INT/ Hv, Vv, D, Z 

Člověk a svět práce INT/ Pč, Př INT/ Vl.,Pč,Př, Čj INT/P – všechny předměty 
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ŠKOLNÍ DRUŽINA 
 

1. Identifikační údaje 
ŠD je součástí ZŠ na Habru, Jablonského ul., Hořice v Podkrkonoší. Představuje jeden z organizačních útvarů školy. Vedoucím 
pracovníkem je ředitel školy. 
 
 

2. Charakteristika zařízení, personální zajištění   
Základní strategií provozu ŠD je umožnit žákům kvalitní odpočinek a přípravu na vyučování na základě dobrovolnosti, zajímavosti a 
zájmovosti. 
ŠD poskytuje zájmové vzdělávání žákům 1. – 5. ročníku ZŠ. 
Z kapacitních důvodů jsou přednostně přijímáni žáci 1.,2. a 3. tříd. 
Činnost je zajišťována dvěmi vychovatelkami, které jsou pedagogicky způsobilé pro práci ve ŠD. 
 
Časový rozvrh provozu ŠD 
Ranní družina          6,30 – 7,50 hodin 
Odpolední družina  po ukončení výuky  PO,ST   -- 17,00 hodin        
       ÚT,ČT,PÁ  -- 16,00 hodin 
 

3. Přihlašování a odhlašování ze ŠD a podmínky průběhu vzdělávání 
O přijetí žáka pravidelné denní docházce do ŠD rozhoduje na základě písemné přihlášky ředitel školy. Přihlašování a odhlašování žáků, 
přidávání informací rodičům zajišťuje vychovatelka příslušného oddělení. Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka sdělují písemně rozsah 
docházky a způsob odchodu žáka za ŠD. Tyto údaje zaznamenávají do zápisního lístku. Seznam účastníků pravidelné docházky je veden 
v přehledu výchovně vzdělávací práce, kde je zapisována i činnost ve ŠD. 
Do ranní družiny přicházejí žáci samostatně nebo v doprovodu zákonných zástupců. Po vyučování si žáky přebírají vychovatelky u šaten. 
Pouští též žáky na kroužky, které probíhají v budově školy. Vychovatelkám přísluší odpovědnost za žáky v okamžiku převzetí žáků od 
učitelky. Pokud si rodiče nevyzvednou žáka v době provozu  ŠD, obrátí se vychovatelka na dostupná telefonická čísla zákonných 
zástupců. Pokud má žák odejít z družiny jinak, či s jinou osobou, než je uvedeno na zápisním lístku, sdělí zákonný zástupce tuto 
skutečnost písemně formou žádosti, která bude obsahovat datum, čas, způsob odchodu a podpis zákonného zástupce. Předem známou 
nepřítomnost žáka ve ŠD nebo omluvu jeho nepřítomnosti oznamuje zákonný zástupce vychovatelce osobně nebo písemně. 



Školní vzdělávací program 
Základní škola Na Habru, Jablonského 865, Hořice 

 337 

Odchody žáků ze ŠD jsou v pátek z organizačních důvodů (vycházky) stanoveny takto: 
a) po obědě od školní jídelny 
b) 14,30-16,00 hodin 

 
 
Chování účastníků ve ŠD 
Chování žáků ve  ŠD je hodnoceno podle pravidel Řádů školy a Řádů ŠD. 
Pokud žák soustavně narušuje řád a činnost ŠD, může ředitel školy, po upozornění zákonných zástupců, rozhodnout o jeho vyloučení ze 
ŠD. 
 
 
Žáci mají právo: 
Účastnit se akcí ŠD,  využívat školní zařízení, používat hračky a pomůcky ŠD, na zajištění oběda 
 
Žáci mají povinnost: 
Řádně docházet do ŠD. 
Neopouštět bez vědomí vychovatelky oddělení ŠD. 
Dodržovat řád, režim ŠD, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti s nimiž byli seznámeni. 
Řídit se pokyny vychovatelky vydanými v souladu s právními a bezpečnostními předpisy. 
 
Zákonní zástupci mají právo: 
Seznámit se s  ŠVP  ŠD, zúčastňovat se akcí ŠD, být informováni o činnosti ŠD, o chování žáků. 
 
Povinnosti 
Informovat o nepřítomnosti žáka ve ŠD. 
Informovat vychovatelku o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních potížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly 
ovlivňovat zapojení žáka do činnosti ve ŠD. 
Respektovat pokyny vychovatelek vydané v souladu s právními a bezpečnostními předpisy, školním řádem a řádem ŠD. 
Uhradit platbu za zájmové vzdělávání žáka  ve ŠD v souladu se zvláštní směrnicí ředitele školy. 
  

4. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
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Ve ŠD lze využít péči logopedickou i péči o žáky s vývojovými poruchami – obě vychovatelky mají odpovídající kvalifikaci. Dle 
stupně a charakteru znevýhodnění bude žákům věnována zvláštní průběžná pozornost. Pro rozvoj talentovaných žáků bude ŠD nabízet 
další doplňkové činnosti. 

 
5. Cíle vzdělávání  

Zájmové vzdělávání ŠD naplňuje specifickými prostředky obecné cíle dané školským zákonem. Navazují na ŠVP v předškolních 
zařízeních a vychází z požadavků pedagogiky volného času. Podstatný je požadavek aktivity, seberealizace, zajímavosti a zájmovosti, 
pestrosti a dobrovolnosti. Cílem je posilování a rozvíjení kompetencí : 
 
a) kompetence k učení 
Kladným přístupem hledat radost v učení. 
Nacházet souvislosti mezi poznatky. 
Učit se zařazovat učivo v praxi a experimentovat s ním. 
 
b) kompetence k řešení problémů 
Všímat si problémů kolem sebe, hledání řešení situací. 
Pěstování potřebných vědomostí, dovedností, postojů a morální kvality. 
Posilování schopností objektivně hodnotit své jednání a přijímat jeho důsledky.        
c) komunikativní kompetence 
Rozvíjení slovní zásoby. 
Kultivování slovního i mimoslovního projevu. 
Rozvíjení schopnosti naslouchat druhým. 
Posilování schopnosti v komunikaci s vrstevníky i dospělými. 
Rozvíjení formulací svých myšlenek. 
 
d) sociální a interpersonální kompetence 
Rozvíjení citové stránky osobnosti. 
Rozlišování vhodného a nevhodného chování, odhadování rizika. 
Vytváření reálné představy o sobě i o ostatních lidech, respektování a vcítění se do činnosti ostatních jedinců. 
Formování vlastní bezpečné  sociální skupiny. 
 
e) občanské kompetence 
Poznávání a upevňování svých práv a povinností. 
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Učit se  vnímat nespravedlnost a bránit se jí posilování schopností, nepodléhat negativním vlivům, prevence sociálně patologických 
jevů – drogy, alkohol, šikana…… 
Prohlubování ekologického vnímání, vnímání kulturních tradic. 
Prohlubování odpovědnosti za svou osobu, za své zdraví. 
 
f) kompetence k trávení volného času 
Orientování se v možnostech smysluplného využívání volného času, učit si vybrat podle svého zájmu rozvíjení svých zájmů 
v organizované i spontánní činnosti, účelně relaxovat. 
Učení se říci NE nevhodným činnostem. 
 

 6. Formy vzdělávání 
 Vzdělávání žáků ve ŠD je prováděno formou : 

a) pravidelných činností 
Standardní činnosti žáků v rámci jednoho oddělení ŠD. 
b) spontánních aktivit 
Činnosti pro odpočinek a relaxaci žáků –ranní, konečná ŠD, činnost po obědě. 
c) příležitostných aktivit 
Činnosti přesahující rámec jednoho oddělení, výstavy prací žáků, akce pro rodiče, učitelé, veřejnost. 
Podle plánu práce může ŠD provádět činnost i mimo areál školy. 
 

7. Materiální a ekonomické podmínky ŠD 
Oddělení ŠD nemají vlastní místnosti, jsou umístěna ve třídách  v přízemí školy. Pro svoji činnost může ŠD užívat prostory tělocvičny a 
školního hřiště, kde je část pozemku osazena průlezkami, houpačkami a altánem.Vybavení hřiště i pomůcek ve třídách bude dále 
pokračovat v rámci potřeb a požadavků pro činnost ŠD. K tomu přispívá i měsíční poplatek za žáka, který se vybírá vždy na půl roku – 
září – únor. 
 

 
8. BOZ   ve ŠD 

Bezpečnost žáků je zajišťována dodržováním řádů školy, ŠD, režimem ŠD a pokyny vychovatelek. Žák je ochraňován před nebezpečím 
fyzickým, emocionálním a sociálním. Před každou činností jsou žáci vychovatelkou poučeni o možných nebezpečích během činnosti. 
Navozujeme bezpečné prostředí, při činnostech používáme pouze pomůcky ze školy. Pro bezpečné hry na hřišti je vhodné mít 
odpovídající oděv a obuv na sport. Případné úrazy jsou evidovány ve školní knize úrazů. Vychovatelky zabezpečují bezpečnost žáků 
během přesunu do jídelny a zpět, zajišťují oběd – jídelna není součástí školy. 
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9. Délka a časový plán vzdělávání,provoz a dokumentace ŠD 
 

Účastníky činnosti ŠD jsou žáci 1.- 5. ročníků . S  přihlédnutím na kapacitní podmínky  jsou upřednostňováni žáci 1.-3. ročníku. 
Časový plán vzdělávání je rozvržen do určených ročníků. 
 
Provoz ŠD   
Ranní družina       6,30 ----   7,50 hodin 
Po ukončení vyučování   Pondělí ---- 17,00 hodin 
      Úterý  ---- 16,00 hodin 
      Středa   ---- 17,00 hodin 
      Čtvrtek  ---- 16,00 hodin 
      Pátek  ---- 16,00 hodin 
 
Denní provoz ŠD může být po projednání se zřizovatelem školy upraven. 
ŠD vykonává svoji činnost ve dnech školního vyučování. V době prázdnin je ŠD v provozu dle rozhodnutí ředitele školy. 
Ukončení vzdělávání ve ŠD je dáno ukončením docházky do jednotlivých ročníků 
 
Dokumentace ve ŠD 
a) zápisní lístek – vyplňuje zákonný zástupce 
b) docházkový sešit 
c) přehled výchovně vzdělávací práce   
 

10. Evaluace žáků a autoevaluace zařízení 
 

Každou činnost ŠD hodnotíme po ukončení této činnosti podle charakteru buď jednotlivce nebo skupinu. Učíme se objektivně hodnotit 
úspěchy i neúspěchy. Dlouhodobější činnosti hodnotíme po jednotlivých etapách a po ukončení celé akce hodnotí žáci i vychovatelky. 
Autoevaluaci zařízení provedou vychovatelky, ředitel po ukončení školního roku, nalézáme klady a zápory činností.  
Do hodnocení činnosti ŠD se mohou zapojit i rodiče žáků.  
 

11. Obsah vzdělávání 
 

Při vzdělávání ve ŠD získáváme nové poznatky, učíme se je užívat v praxi. 
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Žáci se učí žít a pracovat v kolektivu, ale být i sami sebou. Ke vzdělávání nám slouží tématický celek  Člověk a jeho svět, který je 
rozdělen do pěti částí. 
 
a)  Místo kde žijeme  
Seznamování se se školou, jejím okolím, obcí, státem, tradicemi, pověstmi. 
 
b) Lidé kolem nás 
Upevňování základních práv a povinností,slušného chování ke spolužákům, dospělým, etnickým menšinám. 
Rozlišování skutečností od fantazie, pravdy od lži. 

 
c) Lidé  a čas 
Uvědomování si posloupnosti v čase – minulost – přítomnost – budoucnost. 
Učíme se měřit čas, orientovat se v čase, vážit si svého času a účelně jej využívat. 
Budování režimu dne ve ŠD i doma. 

 
d) Rozmanitosti přírody 
Seznamování s živou a neživou přírodou, její ochrana, proměny přírody. 

 
e) Člověk a jeho zdraví 
Uvědomování si svého těla, ochrana zdraví svého i ostatních, učení zásad první pomoci. 
Otužování žáků pobytem v přírodě a pohybovými aktivitami. 
 
 

 


