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2. Charakteristika školy 
 

Základní škola v Rumburku, Tyršova ulice sídlí v památkově chráněné budově  vystavěné roku 

1901,  kde 21.5.1918 vypukla Rumburská vzpoura. 

 

Úplnost a velikost školy 
Jsme úplnou školou s 1. – 9. postupným ročníkem,  bez specifického zaměření. Nacházíme se 

v centru města a jsme také spádovou školou pro okolní neúplné ZŠ.  Naše škola vzdělává přibližně 

450 žáků , z toho více jak 60 žáků dojíždí z přilehlých obcí. Výuka probíhá na prvním i na druhém 

stupni ve dvou paralelních třídách. Budova naší  školy má kapacitu 600 žáků, kapacita školní 

družiny je 90 dětí. 

 

Vybavení školy 
 

Materiální vybavení školy 

 

Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce různých předmětů je 

využíván výukový software. Pro další studium a práci žáků i pedagogů je k dispozici dobře 

vybavená školní knihovna. Učebnice, učební pomůcky i výukový software jsou průběžně 

doplňovány o nové. Na odborné učebny navazují kabinety a sbírky učebních pomůcek. 

 

 

Prostorové vybavení školy 

 

Výchovně vzdělávací činnost probíhá ve dvou budovách. Žáci 1.-3. ročníku jsou umístěni do 

oddělené pavilonové budovy s možností přímého vstupu na školní zahradu. V areálu se nacházejí 3 

oddělení školní družiny, herna, žákovská knihovna, součástí školní zahrady jsou pískoviště, 

prolézačky a malé hřiště. 

 

V hlavní budově je umístěno 12 kmenových tříd 4.-9.ročníku a  odborné učebny  pro výuku 

hudební výchovy, cizích jazyků, fyziky a chemie, přírodopisu a nově máme k dispozici i učebnu pro 

výuku pracovních činností – domácích prací. Pro výuku ICT a dalších předmětů jsou určeny 2 

učebny výpočetní techniky. Aula školy vybavená  novým pódiem a moderní hudební aparaturou je 

hojně využívána na kulturně výchovné akce (vystoupení pěveckých sborů, koncerty, školní 

akademie). Naše škola má světlé, čisté a estetické prostory s kvalitním hygienickým zázemím. Na 

celkové výzdobě školy i jednotlivých tříd se podílejí ve velké míře žáci a učitelé. 

 

K pohybovým aktivitám žáci využívají přilehlou budovu se 2 tělocvičnami a také nově vybavenou 

posilovnu. Venkovní sportoviště však naší škole chybí, a proto při výuce TV využíváme městské 

areály – stadion, kluziště a bazén. Na sportovní a odpočinkové využití venkovních prostorů školy 

již byla vypracována studie a připravuje se její realizace. 

 

Během velkých přestávek a v době volna mají žáci možnost vyžívat školní knihovnu, počítačovou 

učebnu s volným přístupem na internet nebo tělocvičnu, vždy pouze po dohodě a za přítomnosti 

vyučujícího. Žáci mohou pracovat v nepovinných předmětech a zájmových kroužcích, mohou se 

zapojit do pěveckých sborů.  
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Technické vybavení školy 

 

Jednou z priorit školy ve výuce je využití informačních a komunikačních technologií. Pro výuku 

„Informatiky“ a „Výpočetní techniky“ jsou určeny 2 učebny výpočetní techniky. V jedné je  22 

stanic, v druhé  (menší) učebně 14. Zde je navíc umístěn i dataprojektor. Pro práci žáků jsou 

k dispozici internetové kiosky umístěné na chodbách školy v prvním i druhém patře. Učitelé mají 

k dispozici počítače a notebooky ve sborovnách. Všechny počítače jsou propojeny do počítačové 

sítě, přes kterou mají žáci i učitelé přístup na internet.  

Součástí vybavení školy informačními a komunikačními technologiemi se stala multimediální 

učebna vybavená interaktivní tabulí Smart Board s ozvučením, dataprojektorem, vizualizérem, 

řídícím počítačem a DVD přehrávačem. Samozřejmostí je i připojení k internetu. Postupně přibyly 

další interaktivní tabule a dataprojektory   na 1.  i na 2. stupni. 

Škola po technické stránce disponuje kvalitně vybavenou učebnou domácích prací (sporáky, myčka, 

pračka) a  moderní hudební aparaturou je vybavena i aula škola, která slouží k výuce hudební 

výchovy. 

 

 

Hygienické vybavení školy 

 

V rámci pitného režimu nabízíme dotované školní mléko, jogurty a ovocné nápoje. Stravování žáků 

(svačiny, obědy) zajišťuje soukromá školní jídelna, která je s hlavní budovou školy propojena 

chodbou.  

Pro odpočinek je pro mladší děti k dispozici školní družina,  zahrada s prolézačkami a dětským 

hradem. 

 

 

 

Charakteristika pedagogického sboru 

 
Náš pedagogický sbor tvoří  ředitel, zástupkyně ředitele, asi 28 učitelů včetně výchovné poradkyně,  

13 asistentů pedagoga a 3 vychovatelky školní družiny. Sbor je smíšený s většinovou převahou žen, 

věkově pestrý – od mladých učitelů až po zkušené kolegy. Kvalifikovanost na 1. stupni je velmi 

dobrá, blíží se 100%. Na 2. stupni je kvalifikovanost nižší, pohybuje se kolem 80%, přičemž někteří 

učitelé s aprobací na 1. stupeň musí vypomáhat na stupni druhém. 

Ve škole pracuje poradce pro volbu povolání, metodik prevence sociálně patologických jevů a tři 

pedagogové, kteří absolvovali kursy speciální pedagogiky a zaměřují se na nápravu poruch učení. 

Naše škola nemá školního psychologa, ale úzce spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou 

poradnou v Rumburku. 

Velký důraz je kladen na další vzdělávání – podle zájmu a aprobačního zaměření si učitelé a 

vychovatelky vybírají z nabídky seminářů, které organizuje Centrum pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků. V uplynulých letech téměř všichni pedagogové naší školy prošli úrovní 

Z ve školení práce na počítači, mnozí z nich absolvovali i úroveň P. Po otevření nové  

multimediální učebny prošli všichni učitelé základním školením o používání interaktivní tabule. 
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Charakteristika žáků 

 
Převážná většina žáků jsou děti z Rumburka, asi 70 žáků dojíždí z přilehlých měst a obcí. 

V posledních letech vzděláváme i děti cizích státních příslušníků. Máme dobré zkušenosti 

s integrací žáků se SPU, ale i dětí se zdravotním postižením. Každý integrovaný žák má na základě 

doporučení PPP nebo SPC vypracován individuální vzdělávací plán, který je pravidelně 

aktualizován a doplňován. 

 

 

Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce 

 
Pořádáme kulturně vzdělávací akce pro žáky, sportovní turnaje, tematicky zaměřené exkurze pro 

třídní kolektivy, lyžařské kurzy pro žáky 7. ročníku, zajišťujeme plavecký výcvik pro žáky 1. 

stupně. Dlouhodobým projektem je zapojení naší školy do soutěže DUHA pro žáky 7. tříd. 

Naše škola se účastní i mezinárodních vzdělávacích projektů Schule Wirtschaft a Nichts los im 

Dorf. Spolupracujeme se školami v Swieradov Zdroji a Seifhennersdorfu  a společně organizujeme 

sportovní a poznávací akce. Další dlouhodobé projekty připravujeme. 

 

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 
 

Spolupráce s rodiči žáků se neustále rozvíjí. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné 

dohodě s vyučujícím nebo v době konzultačních hodin. Rodiče jsou o činnosti školy pravidelně 

informováni prostřednictvím žákovské knížky a na třídních schůzkách. Mohou využívat i webových 

stránek školy, přičemž možnost vzájemných informací po internetu chceme rozšířit. Již od roku 

1999 pracuje při ZŠ Tyršova Unie rodičů. Každá třída má zvoleného svého třídního důvěrníka, ti  

pak pracují v různých komisích Unie rodičů.  Rodiče se též mohou vyjadřovat k aktuálním 

problémům vzdělávání a výchovy dětí. Prostřednictvím dotazníků  se pak podílejí na sebehodnocení 

školy. 

 

Školská rada při Základní škole Rumburk, Tyršova 1066/2, okres Děčín, byla zřízena ke dni 

1.9.2005 a ve své činnosti se řídí § 167 a § 168 školského zákona jednacím řádem školské rady.Ve 

Školské radě je  1 zákonný zástupce nezletilých žáků, 1 zástupce pedagogických pracovníků a 1 

zástupce zřizovatele. Tento orgán umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků,  pracovníkům 

školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. 

Úzce spolupracujeme s městem, Domem kultury v Rumburku, Městskou knihovnou v Rumburku, 

s Pedagogicko-psychologickou poradnou a Úřadem práce – poradnou pro volbu povolání. Do 

budoucna chceme výrazně posílit spolupráci s Národním parkem České Švýcarsko.  

Naše škola se pravidelně prezentuje na veřejnosti (vystoupení pěveckých sborů, vítání občánků, 

školní akademie, hudební vystoupení v domovech důchodců, školní reprezentační ples…)  

O  kulturních akcích a úspěších našich žáků je veřejnost pravidelně informována prostřednictvím 

Rumburských novin. 
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3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 

 

3.1  Zaměření školy 
      Jsme úplnou základní školou s 1. až 9. postupným ročníkem bez specifického zaměření. 

 

Co  chceme a kam směřujeme: 

 

 přejeme si, aby naše škola byla otevřená všem dětem, rodičům, široké veřejnosti  - a to jak 

obsahem vzdělání, demokratickými principy, respektováním žáka jako osobnosti, individuálním 

přístupem k žákům, tak i společnými prožitky při různých  akcích (kulturní vystoupení, 

akademie, ples, táborák) nebo zapojením školy a jejích žáků do veřejného života 

 chceme klást důraz na všestranný rozvoj osobnosti každého žáka, chceme podporovat žáky 

nadané nejen intelektuálně, ale i  žáky s hudebním, výtvarným, sportovním nebo jiným druhem 

nadání,  stejnou péči věnovat i dětem, kterým to to ve škole příliš nejde 

 chceme žáky učit takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. 

méně encyklopedických poznatků, více se zaměřit na činnostní učení 

 pro budoucí život v EU je nezbytně nutné posílit výuku cizích jazyků s důrazem na angličtinu 

 zavádět do výuky efektivní metody, skupinové vyučování, práci ve dvojicích , kterými žáky 

vedeme k týmové práci, vzájemné pomoci a sounáležitosti 

 vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat využívání 

výpočetní techniky ve všech předmětech 

 chceme vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu. Naučit 

žáky zásadě, že pravidla jsou od toho, aby se dodržovala. 

 chceme navázat na dobré tradice naší školy a eliminovat a napravovat to, co považujeme za 

nedostatky 

 

 

3.2  Výchovné a vzdělávací strategie 
 

Naše škola rozvíjí u svých žáků klíčové kompetence. Jedná se o kompetence k učení, k řešení 

problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní. Tyto kompetence jsou 

rozvíjeny různými výchovnými a vzdělávacími strategiemi. Úroveň klíčových kompetencí 

získaných na základní škole není konečná, ale tvoří základ pro celoživotní učení. 

 

Kompetence k učení 
- Motivujeme žáky k učení ukázkami využití učiva v praxi. Pokud je to možné, umožní  učitel 

žákům, aby si platnost jeho tvrzení mohli ověřit sami. 

- Využíváme různé způsoby učení se  (pamětní, logické, činnostní, individuálně, ve dvojicích, ve 

skupině). 

-    Klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem,vyhledávání informací z různých zdrojů. 

-     Vedeme žáky k samostatnosti při vytváření referátů. 

-     Podporujeme jejich účast na soutěžích a olympiádách. 

-   Učitel zařazuje do vyučování práci s chybou, vede žáky k odhalování záměrných  i vlastních   

chyb. 

-  Učitel zařazuje do výuky specifické činnosti, které mají procvičovat žákovu paměť ( např. 

matematické a jazykové rozcvičky, pětiminutovky, recitaci atd.). 



9 

 

Kompetence k řešení problémů 
-    Výuka je vedena tak, aby žáci hledali různá řešení problému a  řešení dokázali  obhájit. 

-    Ve vhodných oblastech používáme netradiční úlohy (Scio, Cermat, matematický Klokan). 

- Vedeme žáky k využívání učiva z jiných předmětů, např. matematiky v přírodních vědách,  

českého jazyka v cizích jazycích atd.  

-  Učitel vede žáka k používání specifických výrazových prostředků, které pomáhají zjednodušit 

řešený problém, např. náčrtek. 

-    Žáci jsou úměrně svému věku vedeni k používání internetu, učí se informace vyhledávat, třídit a 

vhodným způsobem využívat. 

    

Kompetence komunikativní    
- Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, učiteli a ostatními dospělými. 

 Učíme žáky obhajovat svůj názor, vhodně argumentovat, vyjadřovat se výstižně a kultivovaně a 

zároveň poslouchat názory druhých. 

 Ke komunikaci a informovanosti ve škole využíváme školní nebo třídní časopisy. 

 Žáci si mohou příležitostně připravovat své relace do školního rozhlasu. 

 Začleňujeme metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím vedeme děti ke spolupráci. 

 Učitel často zařazuje samostatná vystoupení žáků – referáty, recitace, soutěže.  

 Vedeme žáky k sebehodnocení. 

 Žáci mohou využívat informačních a komunikačních prostředků pro účinnou komunikaci 

s okolním světem. 

 

Kompetence sociální a personální 
- Využíváme v hodinách skupinovou práci a také podporujeme vzájemnou pomoc při učení.  

- Učitel klade důraz na pomoc slabším žákům při skupinové práci. 

- Žáci jsou vedeni, aby vyslechli názory druhých a přiměřeně na ně reagovali. 

-    Vedeme žáky k respektování dohodnutých pravidel a dodržování pravidel slušného chování. 

-  Vedeme žáky k tomu, aby se dokázali zastat slabších a odmítali všechno, co narušuje dobré 

vztahy mezi žáky. 

-     Starší žáci si připravují různé aktivity pro mladší děti (soutěže ke Dni dětí, Mikulášská,) 

 

Kompetence občanské 
- V třídních kolektivech si žáci mohou společně stanovit pravidla chování (Charta třídy). 

- Vedeme žáky k respektování druhých, k vzájemné toleranci. 

- Chceme, aby žáci dokázali  slušnou formou obhájit svá práva, ale aby zároveň plnili své 

povinnosti. 

- Žáci jsou vedeni k tomu, aby se chovali zodpovědně v běžných i krizových situacích, aby   

      chránili zdraví své i svých spolužáků, uměli poskytnout pomoc nebo o ni požádat. 

 

Kompetence pracovní 
- Do výuky zařazujeme různé pracovní činnosti (pěstitelské práce, práce v domácnosti, 

laboratorní práce, různé výtvarné techniky..). 

-    Vedeme žáky k tomu, aby dodržovali  bezpečnostní a hygienická pravidla.  

-    Žáci se sami podílejí na výzdobě školy. 

- Žáci jsou seznamováni se světem práce – exkurze, besedy  atd. 

- Žákům jsou nabízeny takové aktivity, které podporují jejich schopnosti samostatně o něčem 

rozhodovat,  připravovat a realizovat nějaké aktivity (vystoupení, školní akademie ). 

- Pomáháme žákům  při volbě povolání. 
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3.3  Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
V naší škole zajišťujeme vzdělávání i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro žáky se 

zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním zajišťujeme vhodné podmínky odpovídající 

jejich potřebám. Zajišťujeme speciální didaktické a kompenzační  učební pomůcky,  individuální 

přístup  k těmto žákům, asistenta pedagoga a spolupracujeme s rodiči, školskými poradenskými 

zařízeními a odbornými pracovníky – speciálními pedagogy. Vzdělávání těchto žáků probíhá 

v běžných třídách formou individuální integrace a podle individuálních vzdělávacích plánů tak, aby 

bylo dosahováno souladu mezi vzdělávacími požadavky a skutečnými možnostmi těchto žáků.  Při 

hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k druhu, stupni a míře postižení 

nebo znevýhodnění.  

U žáků se sociálním znevýhodněním (s nedostatečnou znalostí českého jazyka) věnujeme pozornost 

osvojení českého jazyka a seznámení s českým prostředím, jeho kulturními zvyklostmi a tradicemi. 

Využíváme odpovídající metody a formy práce i specifické materiály, zajišťujeme individuální 

péči. Výuka probíhá formou integrace do běžných tříd. Nabízíme jim zapojení do nejrůznějších 

kroužků a zájmových činností, aby se co nejlépe sžili s českým prostředím. 

Žáci s vývojovými poruchami učení jsou  na základě písemné zprávy z pedagogicko- psychologické 

poradny  vzděláváni podle individuálního vzdělávacího plánu, který obsahuje závěry a doporučení  

ze šetření, konkrétní způsoby nápravy, pomůcky, které se budou při nápravě používat,  způsob 

hodnocení, doporučované úlevy atd. Pod vedením speciálně vyškolených pedagogů zajišťujeme 

nápravu poruch učení i dyslektickou ambulanci. Na 1. stupni nabízíme také logopedickou péči. 

Při klasifikaci pak přihlížíme ke stupni a druhu specifické poruchy učení. 

3.4  Vzdělávání žáků mimořádně nadaných 
Zařazení problematiky výchovy a vzdělávání nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje od 

učitelů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech, neboť tito žáci mají své 

specifické vzdělávací potřeby. Musí jim být věnována individuální péče, především jejich 

zapojením do různých soutěží a olympiád a zadáváním náročnějších samostatných úkolů 

(problémové úlohy, hlavolamy, kvízy, referáty k probíranému učivu...). Je jim dáván prostor pro 

hlubší bádání a zkoumání, mohou individuálně pracovat s naučnou literaturou. 

 Žáci jazykově nadaní jsou zařazováni do jazykové skupiny pro pokročilejší nebo si mohou vybrat 

další cizí jazyk v nabídce volitelných předmětů. 

Na žáky s hudebním nadáním klade učitel vyšší nároky odpovídající jejich schopnostem a 

dovednostem. Vhodným způsobem je zapojuje do činností v hodině – např. doprovázejí na hudební 

nástroje, předzpívávají píseň apod. Učitel je individuálně (mimo rozvrh hodin) připravuje na účast v 

pěveckých soutěžích. Mohou se také zapojit do  činnosti pěveckých sborů  Zvoneček  a Tyršovské 

zvonky, které na naší škole úspěšně působí již několik let. 

Žákům výtvarně nadaným jsou zadávány náročnější práce – volí různé techniky, jsou podporováni v 

mimoškolních aktivitách, navštěvují výtvarné obory při Základní umělecké škole v Rumburku, 

podílejí se na celkové výzdobě školy. 

Pohybově nadaní žáci jsou podporováni v rozvíjení pohybových aktivit, jsou zapojováni do 

sportovních soutěží, ať už v rámci školy nebo mimo ni. Reprezentují naši školu. 

3.5  Začlenění průřezových témat 
1. Environmentální výchova 

2. Výchova demokratického občana 

3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

4. Multikulturní výchova 

5. Osobnostní a sociální výchova 

6. Mediální výchova 
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Environmentální výchova 

 1. stupeň 2. stupeň 

Název 

tematického 

okruhu EV 

1. 

ročník 

2. 

ročník 

3. 

ročník 

4. 

ročník 

5. 

ročník 

6. 

ročník 

7. 

ročník 

8. 

ročník 

9.  

ročník 

 

 

Ekosystémy 

 

 

 

 

   INT/ 

ČaJS         

INT/ 

ČaJS 

INT/Př 

ČSP-PP 

INT/Př 

ČSP-PP 

VV 

INT/Z 

 

INT/Př 

 

 

Základní 

podmínky 

života 

 

 

 

  INT/ 

ČaJS 

ČJ 

INT/ 

ČaJS 

INT/ 

ČaJS 

ČJ 

INT/Př 

Fy 

Z 

INT/VV INT/CH 

 

INT/CH 

Fy 

Lidské 

aktivity a 

problémy ŽP 

  INT/ 

ČaJS 

ČJ 

  INT/Z INT/Př 

ČSP-PP 

INT/Př 

Z 

Fy 

INT/CH 

Fy 

Vztah 

člověka k 

prostředí 

 INT/ 

ČaJS 

ČJ 

INT/ 

ČaJS 

ČJ 

INT/ 

ČaJS 

INT/ 

ČaJS 

INT/Př 

ČSP-PP 

D 

INT/Př 

ČSP-PP 

INT/CJ 

Z 

CH 

Př 

D 

INT/CJ 

VV 

Př 

CH 

 

 

 

  

INT - integrace  do  vzdělávacího  oboru, vyuč. předmětu 
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Výchova demokratického občana 

 1. stupeň 2. stupeň 

Název 

tematického 

okruhu  

1. 

ročník 

2. 

ročník 

3. 

ročník 

4. 

ročník 

5. 

ročník 

6. 

ročník 

7. 

ročník 

8. 

ročník 

9.  

ročník 

 

 

Občanská 

společnost a 

škola 

 

 

 

INT/ 

ČaJS 

INT/ 

ČaJS 

   INT/ 

OV 

   

 

 

Občan, 

občanská 

spol. a stát 

 

 

 

   INT/ 

ČaJS 

ČJ 

  INT/ 

OV 

 INT/ 

OV 

Formy 

participace 

občanů v pol. 

životě 

   INT/ 

ČaJS 

  INT/ 

OV 

 INT, 

PRO/ 

OV 

Principy 

demokracie 

jako formy 

vlády a 

způsobu 

rozhodování 

   INT/ 

ČaJS 

 INT/D INT/ 

OV 

 INT/ D 

OV 

 

 

INT - integrace  do  vzdělávacího  oboru, vyuč. Předmětu 

PRO - projekt 
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Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

 1. stupeň 2. stupeň 

Název 

tematického 

okruhu  

1. 

ročník 

2. 

ročník 

3. 

ročník 

4. 

ročník 

5. 

ročník 

6. 

ročník 

7. 

ročník 

8. 

ročník 

9.  

ročník 

 

 

Evropa a svět 

nás zajímá 

 

 

 

INT/ 

ČJ 

INT/ 

ČJ 

INT/ 

ČJ 

CJ 

INT/ 

CJ 

HV 

INT/ 

ČJ 

CJ 

ČaJS 

INT/CJ 

Z 

INT/CJ 

VV 

INT/CJ 

HV 

INT/CJ 

 

Objevujeme 

Evropu a svět 

 

 

 

    INT/ 

ČaJS 

ČJ 

INT/Z INT/Z 

HV 

INT/ 

HV 

INT/Z 

HV 

 

 

Jsme 

Evropané 

 

 

 

 

    INT/ 

ČaJS 

INT/D 

 

INT/D 

Z 

INT, 

PRO/D 

ČJaL 

INT/D 

OV 

ČJaL 

Z 

 

 

 

INT - integrace  do  vzdělávacího  oboru, vyuč. Předmětu 

PRO - projekt 
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Multikulturní výchova 

 1. stupeň 2. stupeň 

Název 

tematického 

okruhu  

1. 

ročník 

2. 

ročník 

3. 

ročník 

4. 

ročník 

5. 

ročník 

6. 

ročník 

7. 

ročník 

8. 

ročník 

9.  

ročník 

 

 

Kulturní 

diference 

 

 

 

   INT/ 

ČaJS 

 INT/D  INT/ D 

OV 

 

 

 

Lidské vztahy 

 

 

 

  INT/ 

ČaJS 

ČJ 

  INT/CJ 

OV 

INT/CJ INT/CJ 

OV 

INT/CJ 

Etnický 

původ 

    INT/ČJ  INT/D 

Z 

INT/ 

Z 

INT/D 

Multi- 

kulturalita 

  INT/ 

ČJ 

   INT/Z  INT/ 

ČJaL 

 

 

Princip 

sociálního 

smíru a 

solidarity 

 

 

INT/ 

ČaJS 

      INT/ 

OV 

INT/D 

 

INT - integrace  do  vzdělávacího  oboru, vyuč. předmětu 
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Osobnostní a sociální výchova 

 1. stupeň 2. stupeň 

Název 

tematického 

okruhu  

1. 

ročník 

2. 

ročník 

3. 

ročník 

4. 

ročník 

5. 

ročník 

6. 

ročník 

7. 

ročník 

8. 

ročník 

9.  

ročník 

Rozvoj 

schopností 

poznávání 

INT/M 

ČJ 

HV 

VV 

INT/M 

HV 

VV 

M 

INT/M 

HV 

VV 

M 

INT/M 

HV 

VV 

M 

INT/M 

VV 

HV 

ČJ, M 

INT/M 

VV 

HV 

INT/M 

VV 

HV 

INT/M 

VV 

HV 

PČ 

INT/M 

VV 

HV 

 

Sebepoznání 

 

 INT/ 

ČaJS 

   INT/TV INT/TV 

ČJaL 

VkZ 

INT/ 

ČSP 

OV 

TV 

INT/ 

ČSP 

TV 

Seberegulace 

  INT/ 

ČaJS 

ČJ 

  INT/TV 

 

INT/TV 

VkZ 

INT/TV 

OV 

VkZ 

INT/TV 

Psycho- 

hygiena 

    INT/ 

TV 

INT/ 

TV 

INT/ 

VkZ 

INT/ 

OV 

VkZ 

 

Kreativita 

   INT/ 

ČSP 

VV 

INT/ 

VV 

ČSP 

INT/ 

VV 

INT/ 

VV 

 

INT/ 

VV 

PČ 

INT/ 

VV 

ICT 

Poznávání 

lidí 

INT/ 

ČaJS 

    INT/ 

OV 

 INT/ 

OV 

 

Vztahy mezi 

lidmi 

 

INT/ 

ČaJS 

ČJ 

INT/ 

ČaJS 

ČJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INT/ 

OV 

INT/ 

ČJaL 

VkZ 

INT/ 

OV 

INT/ 

ČJaL 

 

 

Komunikace 

 

INT/ 

HV 

 

INT/ 

ČJ 

 

INT/CJ 

ČJ 

 

INT/CJ 

ČJ 

 

INT/CJ 

ČJ 

 

INT/CJ 

ČJaL 

 

INT/ CJ 

ČJaL 

VkZ 

INT/CJ 

ČJaL 

OV 

INT/CJ 

ČJaL 

ČSP 

 

Kooperace 

 

 

 

 

 

 

 

INT/ 

ČSP 

ČJ 

INT/ 

ČSP 

ČJ 

INT/ 

ČSP 

ČJ 

INT/TV 

 

 

INT/TV 

 

 

INT/FY 

TV 

PČ 

INT/FY 

CH 

TV 

Řešení 

problémů 

 

INT/ 

ČJ 

M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INT/ 

VkZ 

 

 

INT/CH 

OV 

 

 

 

 

Praktická 

etika 

 

INT/ 

ČaJS 

     INT/ 

OV 

VkZ 

  

 

INT - integrace  do  vzdělávacího  oboru, vyučovacího předmětu 
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Mediální výchova 

 1. stupeň 2. stupeň 

Název 

tematického 

okruhu  

1. 

ročník 

2. 

ročník 

3. 

ročník 

4. 

ročník 

5. 

ročník 

6. 

ročník 

7. 

ročník 

8. 

ročník 

9.  

ročník 

Kritické čtení 

a vnímání 

med. sdělení 

    INT/ 

ČJ 

INT/ 

ICT 

 INT/ 

ČJaL 

INT/ 

ČJaL 

ICT 

Interpretace 

vztahu med. 

sdělení a 

reality 

    INT/ 

ČJ 

   INT/ 

ČJaL 

Stavba 

mediálních 

sdělení 

   INT/ČJ  INT/ 

ČJaL 

INT/ 

ČJaL 

INT/ 

ČJaL 

INT/ 

ČJaL 

Autor 

mediálních 

sdělení 

   INT/ČJ     INT/ 

ČJaL 

Vliv médií ve 

společnosti 

 INT/ČJ     INT/ 

OV 

 INT/ 

OV 

Tvorba 

mediálního 

sdělení 

    INT/ 

CJ 

INT/ 

CJ 

ČJaL 

ICT 

INT/ 

CJ 

ČJaL 

 

INT/ 

CJ 

ČJaL 

PČ 

 

INT/ 

CJ 

ČJaL  

ICT 

 

Práce v 

realizačním 

týmu 

    INT/ 

Ča JS 

 
 

PRO/ 

 

 

PRO/ 

 

INT/ 

ICT 

PRO/ 

 

INT - integrace  do  vzdělávacího  oboru, vyuč. předmětu     PRO - projekt  - školní časopis, 

rozhlasové vysílání, školní akademie, prezentace školy a tříd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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4. Učební plán 

 

Poznámky k učebnímu plánu: 

 Předmět Český jazyk je posílen celkem o 7 hodin z disponibilní časové dotace, posílení je 

určeno na procvičování učiva a realizaci průřezových témat. 

 Předmět Matematika je posílen o 4 hodiny z disponibilní časové dotace, určeno na 

procvičování učiva, řešení netradičních úloh. 

 Od 3. třídy mají žáci možnost vybrat si ze dvou cizích jazyků – Anglický jazyk nebo 

Německý jazyk. 

 Předměty  Prvouka, Přírodověda   a Vlastivěda  jsou posíleny z disponibilní časové dotace, 

určeno na realizaci průřezových témat Environmentální výchova a Osobnostní a sociální 

výchova. 

 V rámci předmětu Tělesná výchova probíhá od 1. do 5. ročníku výuka plavání. 

 

 

 

Učební plán pro 1. stupeň 

Vzdělávací 

oblast 

Vzdělávací 

obor 

Vyučovací 

předmět 

Ročník Celkem 

hodin 

Z toho 

DČD 1. 2. 3. 4. 5. 

Jazyk a 

jazyková 

komunikace 

Český jazyk a 

literatura (35) 
Český jazyk 9 10 8 8 7 42 7 

Cizí jazyk (9) 

Anglický 

jazyk 
-- -- 3 3 3 9 -- 

Německý 

jazyk 
-- -- 3 3 3 9 -- 

Matematika 

a její 

aplikace 

Matematika a 

její aplikace 

(20) 
Matematika 4 5 5 5 5 24 4 

Informační a 

komunikační 

technologie 

Informační a 

komunikační 

technologie (1) 
Informatika -- -- -- -- 1 1 -- 

Člověk a 

jeho svět 

Člověk a jeho 

svět (12) 

Prvouka 2 2 3 -- -- 

15 

1 

Přírodověda -- -- -- 2 2 1 

Vlastivěda -- -- -- 2 2 1 

Umění a 

kultura (12) 

Hudební 

výchova  
Hudební 

výchova 
1 1 1 1 1 5 -- 

Výtvarná 

výchova  
Výtvarná 

výchova 
1 1 1 2 2 7 -- 

Člověk a 

zdraví 

Tělesná 

výchova (10) 
Tělesná 

výchova 
2 2 2 2 2 10 -- 

Člověk a svět 

práce 

Člověk a svět 

práce (5) 
Pracovní 

činnosti 
1 1 1 1 1 5 -- 

Celková povinná časová dotace 

Minimální počet hodin v ročníku (dle školského z.) 18 18 22 22 22 102  

Maximální počet hodin v ročníku (dle školského z.) 22 22 26 26 26 122  

Naše hodinová dotace celkem 20 22 24 26 26 118 14 
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Učební plán pro 2. stupeň 

Vzdělávací 

oblast 

Vzdělávací 

obor 

Vyučovací 

předmět 

Ročník Celkem 

hodin 

Z toho 

DČD 6. 7. 8. 9. 

Jazyk a 

jazyková 

komunikace 

Český jazyk a 

literatura (15) 
Český jazyk 

a literatura 
5 4 5 4 18 3 

Cizí jazyk (12) 

Anglický 

jazyk 
3 3 3 3 12 -- 

Německý 

jazyk 
3 3 3 3 12 -- 

Další cizí 

jazyk   ( 6) 

Anglický 

jazyk 
- 2 2 2 6 

6 
Německý 

jazyk 
- 2 2 2 6 

Ruský  

jazyk 
- 2 2 2 6 

Matematika 

a její 

aplikace 

Matematika a 

její aplikace 

(15) 
Matematika 5 4 4 5 18 3 

Informační a 

komunikační 

technologie 

Informační a 

komunikační 

technologie (1) 
Informatika 1 -- -- 1 2 1 

Člověk a 

společnost 

(11) 

Dějepis  Dějepis 2 2 2 2 8 1 

Výchova k 

občanství 
Občanská 

výchova 
1 1 1 1 4 -- 

Člověk a 

příroda (21) 

Fyzika Fyzika 2 2 2 2 8 

5 
Chemie Chemie -- -- 2 2 4 

Přírodopis Přírodopis 2 2 2 1 7 

Zeměpis Zeměpis 2 2 1 2 7 

Umění a 

kultura (10) 

Hudební 

výchova  
Hudební 

výchova 
1 1 1 1 4 -- 

Výtvarná 

výchova  
Výtvarná 

výchova 
2 2 1 1 6 -- 

Člověk a 

zdraví (10) 

Tělesná 

výchova 
Tělesná 

výchova 
3 2 2 2 9 1 

Výchova ke 

zdraví 
Výchova ke 

zdraví 
-- 1 1 -- 2 -- 

Člověk a svět 

práce 

Člověk a svět 

práce (3) 
Pracovní 

činnosti 
1 1 1 1 4 1 

Volitelné předměty -- 1 1 1 3 3 

Celková povinná časová dotace 

Minimální počet hodin v ročníku (dle školského  z.) 28 28 30 30 116  

Maximální počet hodin v ročníku (dle školského z.) 30 30 32 32 124  

Naše hodinová dotace celkem 30 30 31 31 122 24 
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Poznámky k učebnímu plánu: 

 

 Ve vzdělávacím oboru Cizí jazyk si žáci vybírají buď Anglický jazyk, nebo Německý jazyk a 

jsou zařazeni do skupiny podle úrovně dosažených znalostí. 

 Do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace byl zařazen Další cizí jazyk  z  

RVP pro ZV – žáci si vybírají druhý cizí jazyk tak, aby byl odlišný od Cizího jazyka –  

6 hodin z disponibilní časové dotace.  

 V odůvodněných případech (žáci se SVP) lze místo 6 hodin Dalšího cizího jazyka rozvíjet 

Cizí jazyk. 

 Navýšení hodinové dotace v povinných předmětech Český jazyk a literatura (3 hod.), 

Matematika (3 hod.), Informatika (1 hod.) ,ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda (5 hod.)  

je z disponibilní časové dotace a je určeno k realizaci průřezových témat a  procvičování  

učiva. 

 

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 

 

Předmět 
Ročník Celkem 

hodin 6. 7. 8. 9. 

Sportovní hry -- 1 1 1 3 

Estetická výchova -- 1 1 1 3 

Domácnost -- 1 1 1 3 

Výpočetní technika  -- 1 1 1 3 

   

Poznámky k volitelným předmětům: 

 Volitelné předměty jsou dotovány z disponibilní časové dotace.  

 Žáci si  na začátku 7. ročníku vyberou   jeden předmět z  bloku volitelných předmětů 

s jednohodinovou dotací. Ten pak navštěvují od 7. do 9. třídy a rozvíjejí tak své specifické 

schopnosti a dovednosti. 
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5. Učební osnovy 
 

5.1  První stupeň 
 

Předmět:  Český jazyk 

Charakteristika předmětu  

 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace je v 1. – 5. ročníku realizována 

prostřednictvím vyučovacího předmětu český jazyk a od 3. ročníku prostřednictvím cizího jazyka.  

 Úkolem předmětu je rozumět spisovné řeči mluvené, čtené i psané, vyjadřovat srozumitelně, 

zejména mluvenou řečí, číst správně a s porozuměním texty přiměřené délkou i obsahem, znát 

příklady literárních děl vhodných pro daný věk včetně ilustrací, číst s porozuměním jednoduché 

naučné texty, pokusit se vyjádřit jejich myšlenky, vnímat krásu a bohatost mateřského jazyka. 

 Při výuce českému jazyku je třeba stále pamatovat na to, že se v tomto období vytváří vztah 

žáků k literatuře a jejich zájem o četbu, tedy že začíná výchova budoucích čtenářů, kteří budou 

moci svou schopnost vyjadřovat se umět uplatnit i v prvouce, matematice i dalších vyučovacích 

předmětech 

 Hodinová dotace: 1r.- 9 hod., 2.r.- 10 hod., 3.r.- 8 hod., 4.r.- 8 hod., 5.r.- 7 hod. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 

Kompetence k učení 

Pro rozvíjení této kompetence u žáků v 1. – 5. ročníku je třeba: 

- snažit se podporovat čtení s porozuměním 

- nechat žáky vyjadřovat se k přečtenému textu a  stručně vyprávět jeho obsah  

- upozorňovat na konkrétní využití vědomostí a dovedností v životě 

- vést je k sebehodnocení a pochopení, proč se danému učivu učí 

- vytvářet návyky k pozdějšímu samostatnému učení 

- domácí úkoly směřovat k procvičování učiva, které žáci ve škole zvládli 

- individuálně vést žáky k získávání poznatků i z jiných zdrojů, než jsou školní materiály 

 

 

Kompetence k řešení problémů 

- podle svého uvážení žáci na základě uvedených činností nacházejí shodné, podobné nebo 

  naopak odlišné znaky 

- postupujeme od jednoduchých problémů ke složitějším 

- na základě pochopení sami žáci navrhují a provádějí obměny činností 

- umožňujeme žákům vyhledávání nových informací, jejich třídění i propojování s učivem 

 

 

Kompetence komunikativní  

 Učitel: 

- umožní žákům hovořit o poznaných souvislostech a zkušenostech z jejich života 

- dává žákům prostor k vyjádření vlastního názoru 

- učí žáky naslouchat názorům spolužáků, využívá možnosti o názorech diskutovat, 

  respektovat se navzájem  

- do výuky zařazuje jednoduchá mluvní cvičení na zvolené téma 
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Kompetence sociální a personální 

Učitel dbá na to, aby: 

- se žáci podíleli na stanovení pravidel pro práci v různě velkých skupinách a aby tato pravidla  

respektovali 

- se učili vzájemné toleranci a zodpovědnosti za plnění dílčích částí společného úkolu 

- v případě potřeby dokázali požádat o pomoc a sami byli ochotni pomoc podle svých 

  možností poskytnout 

- vzájemná komunikace byla vedena v příjemné atmosféře. Tomu mimo jiné napomáhá i vhodné    

  oslovování žáků mezi sebou 

 

 

Kompetence občanská 

Učitel vede žáky: 

- k vzájemnému slušnému chování bez hrubostí a násilí 

- ke snaze si mezi sebou pomáhat, uznávat se a oceňovat nápady druhých 

- ke snaze o co nejlepší plnění svých povinností i uvědomování si svých práv 

  Žáci pak také snáze respektují témata vztahující se k péči  o zdraví a k jeho ochraně. 

 

 

Kompetence pracovní 

Učitel se zaměřuje na: 

- samostatnou přípravu jednoduchých pomůcek pro výuku žáky 

- poznávání různých oborů lidské činnosti, jejich výsledků a významu pro ostatní lidi 
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Předmět: Český jazyk 

Ročník:1. 

Hodinová dotace: 9 hodin týdně 

Učivo: 

 

Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 Jazyková výchova 

Čtení: 

 rozvoj řeči 

 

 

 plynulé čtení s porozuměním 

 

 

 hlasité čtení 

 

 

Psaní: 

 základní hygienické návyky 

 

 

 přípravné cviky pro uvolňování ruky 

 

 orientace v liniatuře (pomocné liniatury) 

 

 správné tvary písmen 

 

 technika rukopisu 

 

 

 

 

 

 

Komunikační a slohová výchova: 

 článek 

 

 

  přípravná zraková,sluchová cvičení  

 memoruje říkanky a básničky 

 sluchově analyzuje a syntetizuje slabiky ve slově   

 

 poznává malá a velká písmena abecedy  

 správně čte slabiky 

 správně čte slova a věty 

 

 

 

 sezení,držení tužky,umístění sešitu a jeho sklon,hygiena zraku 

 

 

 kresebné cviky velkých tvarů 

 čáry,oblouky,zátrhy,ovály,kličky,vlnovky     

 psaní slabik,slov,krátkých vět 

 opis,přepis,diktát 

 psaní velkých písmen u vlastních jmen a prvního slova věty       

 

 čitelnost,úhlednost,celková úprava písemného projevu 

 Minimální úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci  podpůrných 

opatření:  

- žák rozlišuje všechna písmena malé a velké abecedy 

 

 

 

 

Minimální úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

 

 

Rozvoj schopnosti 

poznávání- zraková 

a sluchová, jazyková 

příprava 

 

 

Vztahy mezi lidmi- 

charakteristika 

postav z pohádek 

B. Němcové 

 

 

Řešení problémů – 

dramatizace 

pohádky 

 

 

Evropa a svět nás 

zajímá – 

Seznámení s tvorbou 

cizích autorů, 

návštěva knihovny 
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 nadpis,řádek,odstavec 

 prosba 

 poděkování 

 

 omluva 

 oslovování,zdravení 

 blahopřání     

 

Literární výchova: 

 

 Postavy,povídky ze života dětí, jejich 

hodnocení. 

 

 Říkadlo,hádanka, rozpočítadlo, 

pohádka,báseň,loutkové divadlo, 

spisovatel, básník, sloka, verš. 

 

 Ilustrace – ilustrátoři 

 

 

Jazyková výchova: 

 

 Věta,slovo,slabika,hláska 

 

 

 

 

 

 

 

opatření:  

- žák rozumí pokynům přiměřené složitosti                                                                                                                                                                 

- dbá na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné dýchání                                                                                                              

- zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 

 

 

 

 

 

 

 poslouchá texty literárních děl pro děti a mládež (dokáže vyjádřit 

pocity)   

 naučí se báseň (správný a přirozený přednes) 

 dokáže vyprávět krátký příběh 

 zná charakteristické rysy pohádky 

 

 pozná ilustrátory (J.Lada, J.Čapek, J.Trnka, H. Zmatlíková) 

 

 

Minimální úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření:  

- žák při poslechu pohádek a krátkých příběhů udržuje pozornost 

 

 

 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova 

 odlišuje dlouhé a krátké samohlásky 

 zná písmena: velká,malá,tištěná,psaná 

 pozná písmena abecedy a jim odpovídající hlásky 

 pozná: tečku,čárku,otazník,vykřičník,pomlka 

 

 

Předmět: Český jazyk 

Ročník: 2. 

Hodinová dotace: 10 hodin týdně 
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Učivo: 

 

Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 Jazyková výchova: 

Čtení: 

 Přechod od vázaného čtení slabik 

k plynulému čtení 

 

Psaní: 

 Velká tiskací písmena 

 Psací písmena podle tvarových skupin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikační a slohová výchova: 

 Základní formy společenského styku 

 

 

 

 

 

 

Literární výchova: 

 Poslech četby poezie a prózy 

 Spojování textu s ilustrací 

 Přednes básně 

 Plynule čte jednoduché věty 

 užívá správného slovního přízvuku 

 ovládá hlasité i tiché čtení s porozuměním 

 dodržuje  pomlky po tečce 

 správně čte  předložky se slovem  

 

 1. skupina l,e,é,ě,b,f,h,k,t,ť,číslice 1,4,7   

 2. skupina U,u,ú,ů,i,í,r,ř,N,n,M,m,V,v,y,ý 

 (W,w,Y) 

 3. skupina C,c,Č,č,Ch,ch,číslice 6 

 4. skupina O,oÓ,ó,A,a,Á,á,d,ď,G,g,Q,q, 

 číslice 0,9 

 5. skupina j,p,G,g,y,ý (Q,q) 

 6. skupina I,J,H,K (X,x),číslice 8,4 

 7. skupina P,B,R,Ř,T,Ť,F,číslice 3,5,8 

 8. skupina S,s,Š,š,L,D,Z,z,Ž,ž,číslice 2 

 9. skupina I,V,X,L,C,D,M 

 10. skupina  , : , , , „“ , ! , ? , - , = , x , ) , (   

 Psaní diakritických znamének 

 Procvičování spojování písmen: o,v,b,s,e,r,z 

 

 umí oslovit, pozdravit, poděkovat, vyjádřit prosbu 

 dodržuje posloupnost děje 

 zvládne jednoduchý popis 

Minimální úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření: žák čte s porozuměním jednoduché texty,                                                                                                                                                                                 

píše písmena a číslice, dodržuje správný poměr výšky písmen ve slově, 

velikost, sklon a správné tvary písmen - spojuje písmena a slabiky 

 

 čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty   

 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších,odlišuje pohádku  

 Zná pojmy: 

 poezie: báseň ,sloka, verš, rým, přízvuk 

Evropa a svět nás 

zajímá – mateřský 

jazyk, jazyky jiných 

národů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikace – 

prosba, poděkování, 

telefonování, vedení 

dialogu 

 

 

 

 

 

Vztah člověka 

k prostředí – svátky 

jara – zvyky a 
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 Dramatizace pohádek 

 Ilustrace – ilustrátoři 

 Poezie 

 Próza 

 Divadlo 

 

Jazyková výchova: 

 

 Věta,slovo,souvětí 

 Druh vět 

 Souhlásky znělé a neznělé 

 

 Dělení hlásek 

 Tvrdé a měkké souhlásky, pravopis 

 Význam slov 

 Dělení slov na konci řádku 

 Správná výslovnost a psaní skupin 

dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě 

 

 Podstatná jména a slovesa 

 Rozlišování jmen obecných a vlastních 

 

 

 

 

 

 próza: vyprávění, vypravěč, příběh, děj 

 divadlo: jeviště, herec, divák,loutky, maňásky 

 

 

Minimální úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření:  

- žák pamatuje si a reprodukuje jednoduché říkanky a dětské básně 

 

 

 pracuje s větou jako jednotkou projevu 

 používá spojku ve větě i souvětí 

 dodržuje pořádek slov ve větě 

 rozeznává věty podle postoje mluvčího 

 správně píše souhlásky na konci a uprostřed slova, umí odůvodnit 

 správně vyslovuje krátké a dlouhé samohlásky 

 ovládá psaní y/i po měkkých a tvrdých souhláskách 

 umí utvořit slovo nadřazené,podřazené,souřadné 

 správně rozděluje slovo 

 správně vyslovuje a píše skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě 

 

 pozná ve větě podstatná jména a slovesa, ví, co vyjadřují 

Minimální úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření:  

- žák rozeznává samohlásky (odlišuje jejich délku) a souhlásky,                                                                                                                                           

tvoří slabiky  

 

tradice, vycházka do 

přírody 

 

Vztahy mezi lidmi – 

vzájemná pomoc, 

empatie 

 

Vliv médií ve 

společnosti  - 

televize, divadlo, 

innet (beseda) 

Předmět: Český jazyk 

Ročník:3. 

Hodinová dotace: 8 hodin týdně 

Učivo: 

 

Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

Jazyková výchova 

Čtení: 

 Plynulé čtení souvětí a vět 

 Čtení textu 

 

 

 na základě vlastních zážitků tvoří vlastní krátký mluvený projev 

 dokáže členit text a orientovat se v něm 
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 Rychlé tiché čtení 

 Hlasité čtení,předčítání 

 

Psaní: 

 Římská čísla 

 Celková úprava písemného projevu 

 

 

 

Komunikační a slohová výchova: 

 

 Stylizace a kompozice 

 Nadpis,odstavec 

 Otázky a odpovědi 

 Vypravování 

 Osnova textu 

 Společenský styk 

 

 

 

 

 

 

 

Literární výchova: 

 Přednes básně, části prózy 

 Pověsti místní, regionální 

 Podstata příběhu 

 Poezie 

 Próza 

 Divadlo 

 

 

Jazyková výchova: 

 

 dokáže předčítat(se správnou intonací a porozuměním) 

 

 

 

 upevňuje si správné tvary písmen a číslic 

 automatizuje psací projev 

 dodržuje hygienické  návyky správného psaní 

 zná římské číslice (letopočty) 

 

 

 

 slovosled, jazykové prostředky 

 členění jazykového projevu 

 reprodukuje text 

 sestaví správnou osnovu 

 uvítá  návštěvu, umí se rozloučit 

 napíše pohlednici 

 

Minimální úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření:  

- žák převádí slova z mluvené do psané podoby,                                                                                                                                                                                                

dodržuje správné pořadí písmen ve slově a jejich úplnost,                                                                                                                                                         

opisuje a přepisuje krátké věty 

 

 

 jeho smysl,charakteristika postav, líčení atmosféry příběhu,postoj ke 

knize 

 báseň, přirovnání, zosobnění 

 pověst, povídka, postava, prostředí 

 herec – dějství 

 

Minimální úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření:  

- žák reprodukuje krátký text podle otázek a ilustrací                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikace – vedení 

dialogu, dramatizace 

 

Lidské vztahy – 

chování na návštěvě, 

přivítání a rozloučení  

 

Lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí – ochrana 

přírody, třídění 

odpadu, vztah člověka 

k prostředí 

 

 

 

Evropa a svět nás 

zajímá -  způsob 

života v jiných zemích 

–  rozhovory na 

základě četby. Zvyky 

a tradice národů 

Evropy. 
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 Věta 

 

 Význam slov 

 Slovní přízvuk 

 Vyjmenovaná slova 

 

 

 

 Druhy slov 

 Pádové otázky 

 Mluvnické kategorie podstatných jmen 

a sloves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 věta jednoduchá, její skladba 

 skladebné dvojice 

  rozlišuje slova podobná, protikladná, příbuzná 

 

 zná  přehled vyjmenovaných slov, zvládá doplňovat a odůvodňovat 

psaní i/y po obojetných souhláskách  uvnitř slov  

 

 

 rozlišuje slova ohebná a neohebná  

 umí pádové otázky 

 určuje rod,číslo,pád 

 určuje osobu,číslo,čas (časování) 

 

 

Minimální úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření: žák rozlišuje věty, slova, slabiky, hlásky                                                                                                                                                                               

- píše velká písmena na začátku věty a ve vlastních jménech 

 

Kooperace  

Seberegulace – 

pravidla při skupinové 

práci, spolupráce ve 

skupině, schopnost 

podřízení se 

Předmět: Český jazyk 

Ročník:4. 

Hodinová dotace: 8 hodin týdně 

Učivo: 

 

Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 Jazyková výchova: 

Čtení: 

 Zdokonalení ve čtení, práce s textem 

 

 

 

Psaní: 

 Formy společenského styku  

 

 

 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 

 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný 

věk 

 podstatné informace zaznamenává 

 zdokonaluje  čtení se správným přízvukem slovním i větným,s 

přirozenou intonací a správným frázováním 

 reprodukuje text 

  napíše správně adresu, pohlednici, blahopřání, oznámení 

 vyplní správně formulář 

 vypíše si  údaje ze slovníku a encyklopedie 

Občan, občanská 

společnost a stát – 

využití textu - beseda 

 

 

 

Komunikace – 

vypravování, 

telefonování 
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Komunikační a slohová výchova: 

 Stylizace a kompozice 

 

 

 Popis 

 

 

 

 

 

 

 

Jazyková výchova: 

 Slovo 

 

 Stavba slova 

 Vyjmenovaná slova 

 Slovní druhy 

 

 Podstatná jména – vzory 

 

 Slovesa 

 

 Shoda podmětu s přísudkem 

 Přímá řeč 

 

 

 

 

Literární výchova: 

 Povídání o knihách ,divadle, televizních 

pořadech 

 

 Postoje literárních postav  

 

 osnova,nadpis,členění projevů 

 vypravování – následnost dějů,  

 telefonování,psaní SMS zpráv 

 popis rostlin, zvířat, věcí 

Minimální úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření: žák vypráví vlastní zážitky, jednoduchý příběh podle přečtené 

předlohy nebo ilustrací a domluví se v běžných situacích, má odpovídající 

slovní zásobu k souvislému vyjadřování,                                                                                                                        

popíše jednoduché předměty, činnosti a děje,                                                                                                                                       

opisuje a přepisuje jednoduché texty  

 

 

 rozlišuje hláskovou podobu slova 

 význam slova 

 slova jednoznačná, mnohoznačná, citově zabarvená 

  zná části slova, ve slovech najde kořen,příponu,předponu,koncovku 

 uvědoměle užívá y/i  u slov vyjmenovaných a příbuzných 

 umí určovat slovní druhy  

  zná vzory podstatných jmen a umí je skloňovat 

 

 určuje osobu, číslo, čas, způsob 

 pozná infinitiv sloves 

 

 určí podmět a přísudek ve větě, zná pravidla o shodě, umí je používat 

 rozlišuje přímou řeč od věty uvozovací 

 

Minimální úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření:  

žák určuje samohlásky a souhlásky,                                                                                                                                                            

rozlišuje tvrdé, měkké a obojetné souhlásky a ovládá pravopis měkkých a 

tvrdých slabik,                                                                                             

dodržuje pořádek slov ve větě, pozná a určí druhy vět podle postoje mluvčího                                                                                                                                                                                  

 

 dokáže vyjádřit svůj postoj(kritiku),názor 

Stavba mediálních 

sdělení – pozvánka na 

akci 

 

 

Rozvoj schopnosti 

poznání 

Kooperace – 

skupinová práce, 

soutěže 
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 Pozorování ilustrací různých výtvarníků 

 

 Základy literatury 

 

 Poezie,lyrika,epika,bajka,přenos 

významů,přirovnání,básnický 

přívlastek,zosobnění 

 

 Próza 

 

 Divadlo 

 Film 

 

 

 

 

 dokáže charakterizovat hlavní postavy, vyjádřit jejich postoje 

 

 zná naše nejznámější ilustrátory dětské knihy 

 

 používá elementární pojmy 

 

 rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých děl 

 

Minimální úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření: 

žák dramatizuje jednoduchý příběh,                                                                                                                                                                              

vypráví děj zhlédnutého filmového nebo divadelního představení podle 

daných otázek,                                                                                                     

čte krátké texty s porozuměním a reprodukuje je podle jednoduché osnovy  

 

Autor mediálních 

sdělení - novináři 

Předmět: Český jazyk a literatura 

Ročník: 5. 

Hodinová dotace: 7 hodin týdně 

Učivo: 

Jazyková výchova 

 

 Národní jazyk (mateřský jazyk) 

nejdůležitější prostředek dorozumívání 

 Stavba slova 

 Odvozování příponami a předponami 

 Části slova 

 Kořen – společný pro všechna slova 

příbuzná  

 Souhláskové skupiny na styku předpony 

nebo přípony a kořene 

 

 Zdvojené souhlásky 

 Předpony s-, z-, vz- 

 

Očekávané výstupy: 

Žák: 

 

 Průběžně osvojuje jazyk jako nástroj dorozumívání 

 

 určuje kořen, předponu, příponu 

 vyznačuje slovotvorné základy, jak byla slova odvozena 

  výcvik v pravopise - užívá správné koncovky 

 

  doplňuje předpony podle smyslu  

 odůvodňuje pravopis s přihlédnutím ke způsobu tvoření slov 

 osvojuje spisovnou výslovnost a pravopis souhláskových skupin 

 

 osvojuje si základní význam předpon 

 

 používá předložek s, z 

Průřezová témata: 

 

Multikulturalita – 

specifické rysy 

jazyků 

 

Etnický původ – 

národy a jejich 

jazyky 
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 Předložky s, z 

 

 Skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně (bje, 

vje, tam, kde se setká předpona ob- a v- 

s kořenem na je-) 

 Dělení slov na konci řádku 

 

 Pravopis i/y po obojetných souhláskách 

(mimo koncovku) 

 

 Tvarosloví – slovní druhy 

 

 Mluvnické kategorie podstatných jmen 

 Slovesa – mluvnické kategorie 

 

 Podmiňovací způsob 

 

 Zájmena – seznámení s jejich druhy 

 

 Zájmena osobní 

 

 Číslovky  

 

 Skladba – základní větné členy 

 

 Podmět vyjádřený i nevyjádřený 

 

 Podmět několikanásobný 

 

 Přísudek slovesný – slovesný způsob 

 

 Shoda přísudku s podmětem 

 

 Věta jednoduchá  

 

 

 procvičuje učivo (neukončené) skupin bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně  

 

 

 

 procvičuje dělení slov po slabikách 

 

 užívá vyjmenovaných slov (i u frekventovaných slov příbuzných)  

 

 

 osvojuje si slovní druhy, jejich užívání 

 

 určuje pád, číslo, rod, vzor; skloňování jmen podle vzoru 

 určuje mluvnické kategorie sloves 

 

 prvotní procvičování tvarů podmiňovacího způsobu u slovesa být 

 

 nahrazuje podstatná a přídavná jména zájmeny 

 

 určuje zájmena osobní 

 

 rozlišuje číslovky v textu 

 skloňuje číslovky základní 

 určuje základní větné členy 

 

 vyhledává různé podměty 

 

 užívá podmětu několikanásobného ve větách 

 

 

 

 osvojuje si shodu přísudku s podmětem 

 

 určuje věty jednoduché 
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 Souvětí 

 

 Interpunkce v řeči přímé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikační a slohová výchova 

 

 Reprodukce jednoduchých textů 

 

 Vypravování  

 

 Popis předmětu, děje, prac. postupu 

 

 Dopis  

 

 Telegram  

 

 Tiskopisy – poštovní poukázka, 

průvodka, podací lístek 

 

 Přímá řeč 

 

 

 

 

 

 

 spojuje věty v souvětí 

 

 využívá interpunkce ve slohovém výcviku ( s pomocí Pravidel 

českého jazyka a Stručné mluvnice české) 

 

Minimální úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření: žák seřadí slova podle abecedy,                                                                                                                                                                                

- správně vyslovuje a píše slova se skupinami hlásek dě-tě-ně-bě-pě-vě-mě,                                                                                                

- správně vyslovuje a píše znělé a neznělé souhlásky,                                                                                                                                                        

- pozná podstatná jména a slovesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 sestavuje osnovy textů  

 odlišuje tvrzení od mínění 

 žák si procvičuje vypravování 

 

 vytváří vlastní popis 

 

 psaní dopisu – jeho částí 

 

 žák podává telegram 

 

 žák vyplňuje tiskopisy 

 

 

Minimální úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření: žák  

- v mluveném projevu volí správnou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo řeči,                                                                                                          

- píše správně a přehledně jednoduchá sdělení,                                                                                                                                                  

- píše čitelně a úpravně, dodržuje mezery mezi slovy,                                                                                                                                                            

- ovládá hůlkové písmo,                                                                                                                                                                                          

- tvoří otázky a odpovídá na ně.                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kooperace- 

zvládání konfliktů – 

práce skupiny 

Evropa a svět nás 

zajímá – naši 

sousedé v Evropě 

Objevujeme Evropu 

a svět – 

tradice(dopis) 

Komunikace 

(s úřady, 

s kamarády, tísňové 

volání …) 
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Literární výchova 

 Výrazné čtení uměleckých textů (včetně 

knih, studijní čtení naukových textů) 

 Předčítání a recitace 

 Reprodukce textu 

 Hlavní myšlenka literárního díla nebo 

ukázky 

 Veršovaná poezie, poetická próza  

 Povídáme si o knihách, divadle, 

rozhlasových a televizních pořadech 

 

 Co nás v knihách zajímá 

 

 

 

 rozlišuje podstatné od méně podstatného, klíčová slova a pojmy 

 všímá si postojů literárních postav, hodnotí různá vydání knih 

 porovnává ilustrace různých výtvarníků 

 poznává – lyrika, epika (bajka), přenášení významu: přirovnání, 

básnický přívlastek, zosobnění 

 próza: čas a prostředí děje povídky, hlavní a vedlejší postavy, řeč 

autora, řeč postav 

 žák si čte z časopisu určených dětem 

 porovnává různé typy divadelních představení (loutky, maňásci, živí 

herci), všímá si práce herců, hovoříme o životě divadla 

 divadlo: konflikt a jeho řešení – komické, tragické 

 film: loutkový, kreslený, hraný  

 televizní inscenace, scénář 

 

 

Minimální úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření: žák  

- určí v přečteném textu hlavní postavy a jejich vlastnosti                                                                                                                                                

- rozlišuje prózu a verše                                                                                                                                                                                                                                                       

- rozlišuje pohádkové prostředí od reálného                                                                                                                                                      

- ovládá tiché čtení a orientuje se ve čteném textu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

Rozvoj schopnosti 

poznávání - beseda 

nad knihou 

 

Krit.čtení a vnímání 

med.sdělení – 

využití denního 

tisku 

 

Interpretace vztahu 

med.sdělení a 

reality – film.tvorba 

 



33 

 

Předmět:  Matematika 

 

Charakteristika předmětu 

 

Matematické vzdělávání pomáhá žákům vnímat význam matematiky v životě. Žáci se 

učí vyjadřovat pomocí čísel. Matematika rozvíjí pozornost, vytrvalost, schopnost rozlišovat, 

objevovat, vytvářet různé situace. Žáci se učí svoji práci kontrolovat, srovnávat, učí se 

sebedůvěře, slovně i písemně vyjadřují výsledky svého pozorování. S vyjadřovacími 

schopnostmi se rozvíjí jejich schopnost uvažovat. 

Matematika v tomto období rozvíjí paměť žáků, jejich představivost, tvořivost, klade 

základy logického úsudku. Matematické vzdělání přispívá k formování osobnosti žáků, rozvíjí 

u nich důslednost, tvořivost, sebedůvěru. 

Hodinová dotace: 1.ročník -  4 hod, 2.,3.,4.,5.ročník -  5 hod. 

 

Výchovně vzdělávací strategie 

 

 

Kompetence k učení 

Učitel: 

- dává žákům k učivu, pokud je to možné, vždy konkrétní názor, aby bylo učivo žákům 

   předkládáno s využitím co nejvíce smyslů, zejména zraku, hmatu a sluchu 

- nechá žáky individuálně s názornými pomůckami manipulovat, pozorovat, třídit a rozlišovat 

- podporuje tvořivou činnost žáků 

- klade na žáky v učivu přiměřené nároky, vést je k dobrému zvládnutí základního učiva 

  a dává jim k tomu takový časový prostor, který zohledňuje individuální schopnosti 

  jednotlivých žáků 

- pomáhá podpořit sebedůvěru žáků ve vlastní schopnosti 

- upozorňuje na konkrétní využití vědomostí a dovedností v životě 

- vede je k sebehodnocení a pochopení, proč se danému učivu učí 

- domácí úkoly směřuje k procvičování učiva, které žáci ve škole zvládli 

 

 

Kompetence k řešení problémů 

- učitel postupuje od jednoduchých problémů ke složitějším 

- na základě pochopení sami žáci navrhují a provádějí obměny činností 

- objevené poznatky aplikují v obdobných situacích, které sami vymýšlejí, mají možnost 

   využívat své dosavadní individuální poznatky, dovednosti a zkušenosti 

- předkládá též neobvykle zadané úlohy, např. pomocí schémat nebo obrázků, později i grafů 

- podporuje účast žáků, podle jejich schopností, v různých soutěžích, zvláště tvořivých, tj. 

  takových, kde je třeba uvažovat a hledat nové způsoby řešení úloh nebo zpracovávání údajů 

 

 

Kompetence komunikativní  

K utváření této kompetence je nutné: 

- nechat žáky při  každé jejich činnosti hovořit o pozorovaném jevu nebo o vlastním způsobu 

  řešení daného úkolu 

- přijímat často neodborně vyjádřené žákovské názory, upřesňovat je, vyjadřovat uspokojení 

  nad správnými závěry žáků a povyšovat je na objev 
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- umožnit žákům hovořit o poznaných souvislostech a zkušenostech z jejich života 

- dávat žákům prostor k vyjádření vlastního názoru 

- vymýšlet slovní úlohy, otázky, vyvolávat se mezi sebou navzájem 

- hovořit o postupu ve složitější početní úloze, zkusit druhým poradit s řešením, ptát se    

  navzájem na problémy v učivu   

 

 

 Kompetence sociální a personální 

  Učitel dbá na to, aby: 

- se žáci podíleli na stanovení pravidel pro práci v různě velkých skupinách a aby tato 

pravidla  respektovali 

- se učili vzájemné toleranci a zodpovědnosti za plnění dílčích částí společného úkolu 

- v případě potřeby dokázali požádat o pomoc a sami byli ochotni pomoc podle svých 

  možností poskytnout 

 

 

Kompetence občanská 

  Učitel vede žáky: 

- k vzájemnému slušnému chování bez hrubostí a násilí 

- ke snaze si mezi sebou pomáhat, uznávat se a oceňovat nápady druhých 

 

 

Kompetence pracovní 

  Učitel se zaměřuje na: 

- dosažení zručnosti žáků při práci s různými materiály, provádění činností a pokusů 

- udržování pořádku na pracovním místě, systém v ukládání pomůcek  

- samostatnou přípravu jednoduchých pomůcek pro výuku žáky 
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Předmět: Matematika 

Ročník: 1. 

Hodinová dotace: 4 hodiny týdně 

Učivo: 

 

Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 Úvodem 

 

 

 Přirozená čísla 1 – 20, číslo 0 

 

 

 

 Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu 

Desítky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 počítá obrázky, předměty, porovnává jejich množství, poznává čísla, 

čte je  

 

 čísla čte, píše a porovnává počítá předměty v oboru do 20 

 

 vyhledává a zobrazuje čísla na číselné ose 

 

 orientuje se v číselné řadě do 20 

 

 dočítá do 10, do 20 

 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti 

 provádí zpaměti i písemně jednoduché početní operace 

 řeší slovní úlohy a sám je tvoří 

 slovní úlohy řeší tak, že podtrhne v zadání důležité údaje, zapíše 

příklad a odpověď 

 řeší slovní úlohy typu „o více“, „o méně“ 

 rozumí pojmu zvětšujeme a zmenšujeme 

 rozkládá čísla 

 rozumí pojmu „záměna sčítanců“ a užívá jej v praxi 

 počítá „číselné řetězy“ v oboru do 20 

 doplňuje tabulky posloupnosti čísel 

 rozumí pojmu sloupec a řádek 

 

 

 

 

 

 

Rozvoj schopností 

poznávání – cvičení 

dovednosti 

zapamatování, 

poznávání čísel 

 

 

Řešení problémů – 

řešení, vytváření 

slovních úloh 
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 Geometrie 

     - průběžně 

                                                                                                    

 

 

 

 

 rozezná, pojmenuje a nakreslí základní rovinné útvary (trojúhelník, 

čtverec, obdélník, kruh) 

 rozezná, pojmenuje, nakreslí a vymodeluje jednoduchá tělesa (koule, 

krychle, válec) 

 orientuje se v prostoru 

 rozumí pojmům – vlevo, vpravo, před, za, nahoře, dole, vpředu, 

vzadu, uprostřed, hned před, hned za 

 

 

 

 

Minimální úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření: žák  porovnává množství a vytváří soubory prvků podle daných 

kritérií v oboru do 5,  

čte, píše a používá číslice v oboru do 5 

zná matematické operátory + , − , = , < , > a umí je zapsat 

sčítá a odčítá s užitím názoru v oboru do 5  

řeší jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání v oboru do 5 

umí rozklad čísel v oboru do 5  

Žák modeluje jednoduché situace podle pokynů a s využitím pomůcek 

pozná a pojmenuje základní geometrické tvary 
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Předmět: Matematika 

R  Ročník: 2. 

Hodinová dotace:  5 hodin týdně 

Učivo: 

 

Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 

 

 Úvodem opakování učiva z 1. ročníku 

 

 Sčítání a odčítání s přechod. desítky do 20 

 

 

 

 Přirozená čísla do 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Násobení a dělení přirozených čísel 

v oboru násobilek do 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  počítá a bezpečně ovládá příklady na sčítání a odčítání bez přechodu 

desítky do 20 

 sčítá a odčítá s přechodem desítky do 20 

 řeší příklady s jednou závorkou 

 početní operace provádí zpaměti i písemně 

 počítá po desítkách, po jedné v oboru do 100 

 čte a zapisuje čísla 

 řeší a vytváří slovní úlohy na porovnávání čísel 

 orientuje se na číselné ose 

 sčítá a odčítá násobky deseti 

 sčítá a odčítá čísla v oboru do 100 s přechodem přes desítku  

 používá sčítání a odčítání při řešení praktických úloh 

 řeší slovní úlohy vedoucí k porovnávání čísel v oboru do 100 

 řeší slovní úlohy vedoucí ke sčítání a odčítání čísel v oboru do 100 

 řeší slovní úlohy s užitím vztahů o n-více (méně) v oboru do 100 

 

 vyjmenuje řady násobků 2, 3, 4, 5 

 chápe násobení jako opakované sčítání stejných sčítanců 

 řeší příklady násobení a dělení v oboru násobilek 2 -5 

 řeší slovní úlohy vedoucí ke dvěma početním výkonům (např. sčítání, 

násobení) 

 užívá závorky 

 řeší slovní úlohy na vztahy n-krát více, n-krát méně 

 

Rozvoj schopností 

poznávání – 

schopnost 

zapamatování, 

logické uvažování 
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 Geometrie 

     - průběžně 

 

 

 

 

 

 

 chápe pojem kreslení a rýsování (kreslí křivé a rovné čáry) 

 osvojuje správné návyky při rýsování 

 rýsuje, měří a odhaduje délku úsečky, porovnává úsečky 

 měří délku úsečky na centimetry 

 zná jednotky délky a času 

 pojmenovává a vymodeluje zákl. rov. útvary a jednoduchá tělesa 

 

 

Minimální úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření: žák porovnává množství a vytváří soubory prvků podle daných 

kritérií v oboru do 10,  

čte, píše a používá číslice v oboru do 10, 

sčítá a odčítá s užitím názoru v oboru do 10,  

řeší jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání v oboru do 10,  

umí rozklad čísel v oboru do 10,  

zvládá orientaci v prostoru a používá výrazy vpravo, vlevo, pod, nad, před, 

za, nahoře, dole, vpředu, vzadu 

pozná a pojmenuje základní geometrické tvary a umí je graficky znázornit 

rozezná přímku a úsečku  
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Předmět: Matematika 

Ročník: 3. 

Hodinová dotace: 5 hodin týdně 

Učivo: 

 

Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 Opakování 

 Násobilky 1 – 10 

 Násobení 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Číselný obor 0 – 1 000 

 Číselná řada do 1 000 

 

 Zápis čísel 

 

 

 Porovnávání čísel 

 

 

 Zaokrouhlování a rozklad čísel 

 

 

 procvičování učiva 2. ročníku 

 vyjmenuje řady násobků 1 do 10 

 chápe násobení jako opakované sčítání stejných sčítanců 

 řeší příklady násobení a dělení v oboru násobilek  

 řeší a vytváří jednoduché slovní úlohy na násobení a dělení   

 řeší slovní úlohy vedoucí ke dvěma početním výkonům (např. sčítání, 

násobení) 

 užívá závorky 

 řeší slovní úlohy na vztahy n-krát více, n-krát méně 

 dokáže pamětně vynásobit dvojciferné číslo jednociferným 

v jednoduchých příkladech mimo obor násobilek 

 sestavuje a čte tabulky násobků 

 využívá tabulek násobků v praxi (ceny zboží, vzdálenosti…) při 

tvorbě úloh 

 dělí dvojciferné číslo jednociferným mimo obor násobilek a určí 

neúplný podíl a zbytek 

 používá výrazy dělenec, dělitel, podíl, neúplný podíl, činitel, činitel, 

součin 

 provádí samostatně kontrolu svých početních výkonů provádí odhady 

výsledku 

 počítá po jednotkách, desítkách a stovkách 

 čte a píše trojciferná čísla 

 znázorňuje dvoj a trojciferná čísla na číselné ose 

 

 porovnává čísla pomocí číselné osy 

 řeší úlohy na porovnávání čísel 

 

 zaokrouhluje čísla  

 rozkládá čísla do 1 000 v desítkové soustavě 

 

Rozvoj schopností 

poznávání – logické 

uvažování, 

matematické rébusy 

a hádanky,  slovní 

úlohy 
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 Součet a rozdíl čísel 

 Písemné sčítání a odčítání  

 

 

 

 

 

 Odhad a kontrola výsledku 

 

 Geometrie 

 Rovinné obrazce 

Trojúhelník 

Čtverec 

Obdélník 

 Obvod 

 

 Tělesa 

 sčítá a odčítá násobky sta 

 písemně sčítá a odčítá dvě trojciferná čísla a provádí kontrolu 

výpočtu 

 používá výrazy sčítanec, sčítanec, součet, menšenec, menšitel, rozdíl 

 řeší úlohy typu o n více a o n méně 

 řeší a vytváří úlohy na sčítání a odčítání 

 

 provádí předběžný odhad výsledku řešení 

 

 označí bod, krajní body úsečky, průsečík dvou přímek 

 rýsuje přímky a polopřímky, rýsuje a měří úsečky s přesností na 

milimetry (různoběžky, rovnoběžky) 

 sestrojí úsečku dané délky s užitím jednotky milimetr, porovnávání 

 převádí jednotky délky s užitím měnitele 1 000, 100, 10 

 provádí odhad délky, vzdálenosti 

 určí obvod jednoduchého obrazce (trojúhelník, čtverec, obdélník) 

sečtením délek jeho stran 

 rozlišuje kvádr, krychle (stěny, hrany, vrcholy), válec, koule, kužel, 

jehlan 

 

Minimální úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření: žák porovnává množství a vytváří soubory prvků podle daných 

kritérií v oboru do 20,  

čte, píše a používá číslice v oboru do 20, numerace do 100, 

sčítá a odčítá s užitím názoru v oboru do 20,  

řeší jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání v oboru do 20, 

umí rozklad čísel v oboru do 20, 

doplňuje jednoduché tabulky, schémata a posloupnosti čísel v oboru do 20, 

uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s drobnými mincemi, 

rozezná přímku a úsečku, narýsuje je a ví, jak se označují,  
používá pravítko 
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Předmět: Matematika 

Ročník: 4. 

Hodinová dotace: 5 hodin týdně 

Učivo: 

 

Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 Opakování 

 Číselný obor do 1 000 000 

 Číselná osa 

 
 Zaokrouhlování  

 Zápis přirozeného čísla v desítkové 

soustavě 

 

 Početní výkony s přirozenými čísly 

 

 

 

 

 

 

 
 Kontrola výpočtu, odhady výsledků 

 

 

 Slovní úlohy 

 

 

 

 

 

 Zlomky 

 Celek, část, zlomek 

 Čitatel, jmenovatel, zlomková čára 

 

 procvičování učiva ze 3. ročníku 

 počítá do 1 000 000 po statisících, desetitisících a tisících 

 čte, píše a umí zobrazit na číselné ose 

 dokáže porovnávat čísla do 1 000 000 a řeší příslušné nerovnice 

 zaokrouhluje čísla na statisíce, desetitisíce, sta a desítky 
 

 rozkládá čísla v desítkové soustavě 

 
 pamětně sčítá a odčítá čísla, která mají nejvýše dvě číslice různé od 

nuly 

 pamětně sčítá a odčítá čísla – sčítá alespoň tři čísla, odčítá od 

jednoho čísla dvě čísla, od součtu dvou čísel jedno číslo 

 pamětně násobí a dělí čísla do 1 000 000 nejvýše se dvěma různými 

číslicemi jednociferným číslem 

 písemně násobí jednociferným a dvojciferným činitelem 

 písemně dělí jednociferným dělitelem 

 

 provádí odhad a kontrolu svého výpočtu 

 

 

 řeší slovní úlohy vedoucí k porovnávání čísel, provádění početních 

výkonů s čísly v daném oboru na vztahy o n-více (méně), n-krát více 

(méně) 

 provádí stručný zápis slovní úlohy řeší početní úlohy na dva až tři 

početní výkony 

 

 názorně vyznačí polovinu a čtvrtinu celku 

 umí pojmenovat jednotlivé části zlomku 

 

 

Rozvoj schopnosti 

poznávání – logické 

uvažování,  

matematické 

soutěže, řešení 

slovních úloh 
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 Polovina, čtvrtina, třetina, pětina, desetina 

 

   

 

 Geometrie 

 Rovnoběžky, různoběžky, kolmice a 

kružnice 

 

 Trojúhelník 

 

 

 Souměrnost 

 

 

 
 Obsah čtverce a obdélníku, síť kvádru a 

krychle 

 

 řeší jednoduché slovní úlohy na určení poloviny, čtvrtiny, třetiny, 

pětiny, desetiny daného počtu sčítá zlomky se stejným 

jmenovatelem, kdy jmenovatel je 2 až 10 

 

 určí vzájemnou polohu dvou přímek 

 sestrojí rovnoběžku s danou přímkou 

 sestrojí kolmici k dané přímce pomocí trojúhelníku s ryskou 
 

 rýsuje čtverec a obdélník 

 pozná a sestrojí trojúhelník pravoúhlý 

 

 narýsuje kružnici s daným středem a daným poloměrem 

 pozná souměrný útvar 

 určí osu souměrnosti modelováním, překládáním apod. 

 nakreslí souměrný tvar  

 

 určuje obsah rovinných obrazců pomocí čtvercové sítě 

 řeší jednoduché slovní úlohy na výpočty obsahu čtverce a obdélníku 

 vymodeluje síť kvádru a krychle vymodeluje kvádr a krychli z dané 

sítě 

 

Minimální úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření: žák čte, píše a porovnává čísla v oboru do 100 i na číselné ose 

zvládne s názorem řady násobků čísel 2 až 5 do 50, 

tvoří a zapisuje příklady na násobení a dělení v oboru do 50,  

zapíše a řeší jednoduché slovní úlohy, 

vyhledá a roztřídí jednoduchá data (údaje, pojmy apod.) podle návodu, 

orientuje se a čte v jednoduché tabulce,  

znázorní, narýsuje a označí základní rovinné útvary, 

měří a porovnává délku úsečky 
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Předmět: Matematika 

Ročník: 5. 

Hodinová dotace: 5 hodin týdně 

 Přirozená čísla 

 Do a přes 1 000 000 

 Posloupnost přirozených čísel 

 Číselná osa 

 
 Zápis přirozeného čísla v desítkové 

soustavě 

 

 Početní výkony s přirozenými čísly a jejich 

vlastnosti 

 

 

 

 
 Písemné algoritmy 

 
 Kontrola výpočtů 

 
 Odhady výsledků 

 

 

 Desetinná čísla 

 

 Zlomky se jmenovatelem 10 a 100 a jejich 

zápis desetinným číslem 

 Desetinná čárka 

 Desetina, setina 

 

 

 

 

Očekávané výstupy: žák: 

 čte a zapisuje čísla větší než milión 

 zaokrouhluje přirozená čísla s požadovanou přesností 

 porovnává přirozená čísla a zobrazuje je na číselné ose 

 

 zapisuje přirozená čísla v požadovaném tvaru v desítkové soustavě 

 

 

 sčítá a odčítá přirozená čísla zpaměti (čísla mají nejvýše dvě číslice 

různé od nuly) 

 písemně sčítá tři až čtyři přirozená čísla. Písemně odčítá dvě 

přirozená čísla. 

 pamětně násobí a dělí přirozená čísla v jednoduchých příkladech 

 

 písemně násobí až čtyřciferným činitelem 

 písemně dělí jedno a dvojciferným dělitelem 

 

 samostatně provádí kontroly výpočtů 

 

 řeší jednoduché a složené slovní úlohy vedoucí k jednomu nebo 

dvěma výpočtům s přirozenými čísly 

 

 zapíše a přečte desetinné číslo řádu desetin a setin 

 zobrazí dané desetinné číslo řádu desetin na číselné ose 

 zaokrouhlí dané desetinné číslo řádu desetin na celky 

 sčítá a odčítá desetinná čísla řádu desetin a setin 

 násobí a dělí desetinné číslo deseti 

 užívá desetinné číslo v praktických situacích  

 řeší jednoduché slovní úlohy na užití desetinných čísel 

 

 

 

Rozvoj schopností 

poznávání – logické 

uvažování, 

matematické 

soutěže, rébusy, 

řešení slovních úloh 
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 Rovinné obrazce a tělesa 

 Konstrukce obdélníku a čtverce 

 

 Další jednotky obsahu – a, ha, km², mm² 

 

 Povrch kvádru a krychle 

 

 Tabulky, grafy, diagramy 

 Proměnná, nezávisle proměnná, závisle 

proměnná 

 Grafy a soustava souřadnic 

 

 narýsuje obdélník, čtverec a pravoúhlý trojúhelník 

 vypočítá obvod obdélníku a čtverce 
 

 zná a umí převádět jednotky obsahu cm², mm², m², ha 

 řeší slovní úlohy na výpočty obsahů obdélníku a čtverce řeší úlohy 

z praxe na výpočty obsahů obdélníku a čtverce 

 

 doplňuje řady čísel a tabulky 

 

 čte a sestrojuje sloupcový diagram sestrojuje a čte jednoduché grafy 

v soustavě souřadnic 

 

Minimální úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření: žák čte, píše a porovnává čísla v oboru do 100 i na číselné ose, 

numerace do 1000, 

sčítá a odčítá zpaměti i písemně dvouciferná čísla, 

zvládne s názorem řady násobků čísel 2 až 10 do 100, 

zaokrouhluje čísla na desítky i na stovky s využitím ve slovních úlohách, 

tvoří a zapisuje příklady na násobení a dělení v oboru do 100,  

zapíše a řeší jednoduché slovní úlohy, 

rozeznává sudá a lichá čísla, 

používá kalkulátor,  

určí čas s přesností na čtvrthodiny, převádí jednotky času v běžných 

situacích, 

provádí jednoduché převody jednotek délky, hmotnosti a času, 

uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s penězi, 

vypočítá obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran, 

sestrojí rovnoběžky a kolmice, 

určí osu souměrnosti překládáním papíru,  

pozná základní tělesa, 

řeší jednoduché praktické slovní úlohy 
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Předmět:  Anglický jazyk 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu – 1. stupeň 

 

Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností. Poskytuje 

jazykový základ pro komunikaci žáků v Evropě i ve světě. 

Pozornost v hodinách je zaměřena na nácvik porozumění mluvenému slovu, na osvojení zvukové 

podoby angličtiny a na gramatiku. Žáci pracují s bohatým obrazovým materiálem v učebnici a v 

pracovním sešitě. V kombinaci se zvukovou nahrávkou napodobují správnou výslovnost rodilých 

mluvčích. Bohatě jsou využívány jednoduché říkánky, písně, nacvičování dialogů a konverzace. 

Angličtina proniká však i do každodenního života dětí. Pravidelně se s ní setkávají prostřednictvím 

nápisů na zboží v obchodech, v populární hudbě, ve filmu i při práci s počítačem. 

 

Formy realizace: 

Ve vyučovací hodině: kromě výkladu, poslechu, četby, procvičování gramatiky, dialogů, 

reprodukce textu v písemné a ústní formě, je kladen důraz i na samostatnou práci žáků, práci se 

slovníkem a  jiné vyhledávání informací. Součástí vyučování jsou hry, soutěže, recitace, zpěv, 

výukové programy na PC a různé zajímavé krátkodobé projekty. 

 

Průřezová témata:  

-    Osobnostní a sociální výchova (Komunikace) 

- Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (Evropa a svět nás zajímá) 

- Mediální výchova (Tvorba mediálního sdělení) 

 

Výchovné a vzdělávací strategie  

 

Kompetence k učení 
- žáci vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení 

- žáci propojují získané poznatky do širších celků 

- žáci poznávají smysl a cíl učení 

Kompetence k řešení problémů 

- žáci jsou schopni pochopit problém 

- žáci umí vyhledat vhodné informace 

Kompetence komunikativní 

- žáci komunikují na odpovídající úrovni 

- žáci umí naslouchat promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagovat 

Kompetence sociální a personální 

- žáci spolupracují ve skupině 

- žáci se podílejí na utváření příjemné atmosféry v týmu 

- žáci jsou schopni sebekontroly 

Kompetence občanské 

- žáci respektují názory ostatních 

- žáci se umí zodpovědně rozhodnout podle dané situace 

Kompetence pracovní 

-     žáci jsou schopni efektivně organizovat svou práci 
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Předmět: Anglický jazyk 

Ročník: 3. 

Hodinová dotace: 3 hodiny týdně 

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 Pozdravy    

 Hlásky  

 Barvy  

 Sloveso mít rád/ líbit se 

 Přídech  

 Podstatná jména 

 Množné číslo 

 Zvířata  

 Členy  

 Sloveso mít 

 Čísla 1-20 

 What is  it? 

    

 Předložky 

 Vazba  There is/ are 

 Sloveso být 

 Sloveso moci/ umět 

 Spelling 

 Řečové dovednosti 

  

 

 Poslech a porozumění 

 umí pozdravit, rozloučit se, představit se 

 se seznamuje s výslovností některých anglických hlásek  

 umí vyjmenovat 12 základních barev 

 umí vyjádřit, jakou barvu má rád, používá os. zájmena já, ty/ vy, my 

 se učí s přídechem správně vyslovovat hlásky p, k, t 

 umí pojmenovat hračky, používá neurčitý člen a/ an 

 umí utvořit množné číslo podstatných jmen 

 umí pojmenovat zvířata ze statku, tvoří jednoduchá slovní spojení 

 umí používat určitý a neurčitý člen 

 umí skládat jednoduché věty typu Já mám černého psa. atd. 

 se naučí počítat do 20, pojí číslovky s podstatnými jmény 

 se umí zeptat Co je to? a odpovídat na tuto otázku, rozlišuje jednotné 

            a množné číslo It is … / They are….. 

 umí použít předložku on nebo in 

 se naučí používat tuto vazbu ve spojení s podstatnými jmény 

 se naučí časovat toto sloveso a tvoří s ním jednoduché věty 

 umí utvořit otázku Can I have some…? a odpovědět na ni 

  se naučí anglickou abecedu, umí hláskovat známá slova 

 vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby, 

rozumí jedn. pokynům, adekvátně na ně reaguje, rozlišuje graf. a mluv. 

podobu slova, používá slovník učebnice 

 poslouchá známá slova, krátká slovní spojení, opakuje je, překládá 

Minimální úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření: žák je seznámen se zvukovou podobou cizího jazyka 

  

Komunikace – 

jednoduché rozhovory, 

představení se 

 

Evropa a svět  

nás zajímá – anglické 

písně 

Slavení Vánoc 

v anglicky mluvících 

zemích. 
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Předmět: Anglický jazyk 

Ročník: 4. 

Hodinová dotace: 3 hodiny týdně 

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 Pozdravy  

 Čísla 1 – 100  

 Rodina  

  

 Kalendář  

 

  

 Ovoce, zelenina 

  

 Sloveso like 

 

 Sloveso can 

 Přítomný čas průběhový 

 Předložky  

  

 Škola  

 Části dne  

  

 Slovesa být a mít 

  

 Řečové dovednosti 

 

 

 Poslech a porozumění  

 

 umí pozdravit, představit se, zeptat se dalšího spolužáka na jméno 

 počítá do sta, sčítá, odčítá 

 pojmenuje členy rodiny, sestavuje jednoduché věty o své rodině, např. 

My mother is Jane. 

 se naučí vyjmenovat dny v týdnu, měsíce v roce a roční období, pojí je 

se správnou předložkou, umí odpovědět na otázku When‘s your 

birthday? 

 umí pojmenovat základní druhy ovoce, zeleniny, určuje jejich barvu, 

velikost 

 umí vyjádřit libost a nelibost pomocí I like/ I don‘t like a utvořit otázku 

Do you like…..? a odpovědět na ni krátce kladně i záporně 

 sestavuje krátké věty o svých schopnostech, používá sloveso can  

 sestavuje jednoduché věty sdělující aktivity probíhající právě teď 

 se naučí další předložky, určuje umístění věcí a objektů pomocí 

předložek 

 pojmenuje základní školní předměty, sestavuje rozvrh hodin 

 pojmenuje části dne, hovoří o svém denním režimu, určuje jednoduché 

časové údaje, např. at two o‘clock 

 používá tato slovesa v přítomném čase ve všech osobách, tvoří 

jednoduché otázky 

 vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby, 

rozumí jedn. pokynům, adekvátně na ně reaguje, rozlišuje graf. a mluv. 

podobu slova, používá slovník učebnice 

 poslouchá slovní spojení, krátké věty, dovede je opakovat, překládat 

Minimální úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření: žák pozdraví a poděkuje, sdělí své jméno a věk, vyjádří souhlas, 

rozumí základním slovům a frázím z probírané slovní zásoby, rozumí 

jednoduchým pokynům učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 

výslovností, je seznámen s grafickou podobou cizího jazyka 

Komunikace – 

jednoduché rozhovory, 

scénky ( v obchodě ) 

Představení rodiny 

Evropa a svět  

nás zajímá  
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Předmět: Anglický jazyk 

Ročník: 5. 

Hodinová dotace: 3 hodiny týdně 

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 Představení  

 Věci kolem sebe  

 Zvířata  

 Přídavná jména 

  

 Přítomné časy 

 

 Rozkaz/ příkaz 

 Sport a hry  

 Nakupování  

 

 Můj den  

 Sloveso být  

 Hodiny  

 

 Formulář  

 Řečové dovednosti 

  

  

  

 Poslech a porozumění  

 

 umí představit sebe, svého kamaráda, člena své rodiny 

 pojmenovává věci kolem sebe, popisuje je, ptá se na jejich vlastnosti 

 pojmenuje běžné domácí mazlíčky i  jiná zvířata a popisuje je 

 srovnává věk, hmotnost, velikost a jiné vlastnosti osob a věcí– stupňuje 

krátká přídavná jména 

 hovoří o aktivitách probíhajících v přítomnosti, rozlišuje I play…/ I am 

playing… , tvoří otázky 

 umí zadávat jednoduché rozkazy, příkazy ve 2. osobách 

 pojmenovává běžné sporty a hry, tvoří krátké věty o oblíbených činn. 

 umí pojmenovat běžné obchody, umí se zeptat na jejich umístění podle 

plánku, zná běžné potraviny, umí se zeptat na jejich cenu 

 hovoří o denních povinnostech, používá časové údaje 

 umí časovat sloveso být v min. čase, tvoří jednoduché věty 

 umí odpovědět na otázku What‘s the time?, používá o‘clock, quarter 

past, half past, quarter to 

 dokáže vyplnit jednoduchý formulář se svými osobními údaji 

 vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby, 

rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje, 

rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova, používá slovník 

učebnice, učí se používat dvojjazyčný slovník 

 řeší jednoduchá poslechová cvičení, překládá, odpovídá na otázky 

Minimální úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření: žák pozdraví a poděkuje, sdělí své jméno a věk, vyjádří souhlas či 

nesouhlas, reaguje na jednoduché otázky, rozumí základním slovům a frázím 

z probíraných tematických okruhů (zejména má-li vizuální oporu), rozumí 

jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a 

s pečlivou výslovností.  

Komunikace – 

představení sebe, svého 

kamaráda, členů rodiny, 

domácích zvířat, hovoří 

o svých povinnostech, 

zájmech ve volném 

čase 

 

Evropa a svět  

nás zajímá – svátky 

v Anglii, vánoční písně 

 

Tvorba mediálního  

Sdělení – vyplnění 

osobního dotazníku 
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Předmět:  Německý jazyk 

 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu – 1. stupeň 

 

Výuka německého jazyka na základní škole vytváří předpoklady pro budoucí zapojení žáků do 

vzájemné komunikace mezi národy v rámci Evropy i světa, připravuje je jak k praktickému užívání 

jazyka, tak k objevování a chápání skutečností, které se nacházejí i mimo oblast zkušeností 

zprostředkovaných mateřským jazykem. 

Pozornost v hodinách je zaměřena na nácvik porozumění mluvenému slovu, na osvojení zvukové 

podoby němčiny a na gramatiku. 

Žáci pracují s bohatým obrazovým materiálem  nejen v učebnici a v pracovním sešitě. V kombinaci 

se zvukovou nahrávkou napodobují správnou výslovnost rodilých mluvčích. Bohatě jsou využívány 

jednoduché říkanky, písně, nacvičování dialogů a konverzace. 

Němčina proniká však i do každodenního života dětí. Pravidelně se s ní setkávají prostřednictvím 

nápisů na zboží v obchodech, v populární hudbě, v médiích. Žáci našeho regionu mají možnost 

prakticky využít svých znalostí jazyka v nejběžnějších situacích, ať už při návštěvě blízkého 

zahraničí nebo i ve svém okolí. 

To vše dává předpoklad k formování postojů vedoucích k vytváření porozumění mezi národy, 

k pěstování vzájemné tolerance a respektu, k úctě ke kulturním hodnotám druhého národa. 

 

 

Formy realizace 

 

Ve vyučovací hodině je kromě výkladu, poslechu, četby, procvičování gramatiky, dialogů, 

reprodukce textu v písemné a ústní formě kladen důraz i na samostatnou práci žáků, práci se 

slovníkem a jiné vyhledávání informací z literatury, časopisů a internetu. 

Součástí vyučování jsou hry, soutěže, recitace, zpěv, výukové programy na PC a různé zajímavé  

krátkodobé projekty. 

 

 

Průřezová témata 
 

 Osobnostní a sociální výchova (Komunikace) 

 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (Evropa a svět nás zajímá, 

Objevujeme Evropu) 

 Mediální výchova (Tvorba mediálního sdělení) 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie  

 

Kompetence k učení 
- žáci vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení 

- žáci propojují získané poznatky do širších celků 

- žáci poznávají smysl a cíl učení 

 

Kompetence k řešení problémů 

- žáci jsou schopni pochopit problém 

- žáci umí vyhledat vhodné informace 
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Kompetence komunikativní 

- žáci komunikují na odpovídající úrovni 

- žáci umí naslouchat promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagovat 

Kompetence sociální a personální 

- žáci spolupracují ve skupině 

- žáci se podílejí na utváření příjemné atmosféry v týmu 

- žáci jsou schopni sebekontroly 

Kompetence občanské 

- žáci respektují názory ostatních 

- žáci se umí zodpovědně rozhodnout podle dané situace 

Kompetence pracovní 

-     žáci jsou schopni efektivně organizovat svou práci 
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Předmět: Německý jazyk 

Ročník: 3. 

Hodinová dotace: 3 hodiny týdně 

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 Abeceda 

 Výslovnost 

 

 

 

 Tvoření vět 

 

 

 

     

 

 

 Základní pokyny 

 Pozdravy 

 

 Jméno, adresa 

 

 

 Dny v týdnu, měsíce, roční doby 

 Čísla, barvy 

 

 Rodina 

 Zvířata 

 Předměty kolem nás 

 

 

 Oblečení 

 

 

 

 Seznámí se s německou psací abecedou 

 Seznámí se s pravidly správné výslovnosti, všimne si rozdílu 

mezi  jazyky v písemném i mluveném projevu 

 Zvládne nácvik správné výslovnosti 

 

 Seznámí se se základními pravidly tvoření jednoduchých vět a 

pořádkem slov ve větě 

 Vytvoří si slovníček nových slov 

 Tvoří jednoduché věty, otázky a odpovědi, dokáže je opsat, 

napsat 

 Dokáže správně opakovat slova, slovní spojení a pojmenovává  

 

 Rozumí jim, umí ně reagovat, dokáže vyjádřit souhlas a 

nesouhlas  

 Umí pozdravit spolužáky, dospělého 

 Umí se představit a sdělit bydliště  

 

 

 Vyjmenuje je, orientuje se v nich 

 Umí počítat do 10, zná základní barvy 

 

 Pojmenuje nejbližší členy rodiny, sestavuje jednoduché věty 

 Pojmenuje zvířata svého okolí, sestavuje jednoduché věty 

 Pojmenuje základní věci denní potřeby, spojuje s činnostmi, tvoří  

krátká vyprávění 

 

 Zná a používá nejběžnější názvy v jednoduchých slovních 

spojeních 

 

 

 

Evropa a svět nás 

zajímá -  říkanky, 

básničky,  písně 

 

Německy mluvící země, 

rozdíly mezi zeměmi, 

hlavní města, vlajka,  
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 Gramatika – podstatná jména 

 

 

 

 Gramatika – přídavná jména 

 

 

 Gramatika – zájmena  

 

 

 

 Gramatika – slovesa  

 

 Práce s textem 

 

                                                           

 

 

 Třídí podstatná jména podle členu, seznamuje se s pravidly 

užívání určitého a neurčitého členu 

 Osvojí si pravidlo psaní velkých písmen 

 

 Tvoří spojení s podstatnými jmény, využívá získanou slovní 

zásobu 

 

 Tvoří otázky se zájmeny was, wie, wo 

 Užívá osobní zájmena v 1. pádě ve větách 

 Seznamuje se s užíváním přivlastňovacích zájmen mein, dein 

 

 Užívá  je ve větách, všímá si změn jejich tvarů 

 

 Čte jednoduchý text, porozumí, dokáže ho přeložit 

 Poslouchá nahrávku textu, chápe obsah a smysl, odhaduje 

význam slov, dokáže podobně nebo část reprodukovat 

 

Minimální úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření: žák je seznámen se zvukovou podobou cizího jazyka. 
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Předmět: Německý jazyk  

Ročník: 4.  

Hodinová dotace: 3 hodiny týdně 

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 Řečové dovednosti 

 

 

 

 

 

 

 Pozdravy 

 

 Adresa 

 

 

 Barvy 

 

 Určení času 

 

 Rodina 

 

 Domácí zvířata 

 

 Škola 

 

 

 

 

 Volný čas 

 

 

 Jednoduše konverzuje, odpovídá na otázky Wie heißt du ? Wo 

wohnst du? Was machst du? 

 Tvoří další otázky a odpovědi, používá wie viel, wann, wer 

 Tvoří jednoduché rozhovory, věty, sestavuje kladné i záporné 

odpovědi 

 Zlepšuje výslovnost i písemný projev 

 

 Zná a umí používat pozdravy během dne 

 

 Umí sdělit adresu a představit se, zná některé německé názvy 

našich měst 

 

 Zná i doplňkové barvy, užívá ve spojení hell, dunkel 

 

 Odpovídá na otázku Wie spät ist es? – digitální čas 

 

 Představuje další rodinné příslušníky, tvoří o nich jednoduché 

věty 

 Umí vyjmenovat a jednoduše popsat vybraná domácí zvířata 

 

 Zná základní školní potřeby a osoby, jednoduše popisuje činnosti 

ve škole 

 Dokáže se řídit jednoduchými pokyny učitele 

 Naučí se a používá jednoduché rozkazovací věty 

 

 Umí pojmenovat některé koníčky, sestavuje krátká vyprávění 

Was machst du gern? 

 

Komunikace – 

jednoduché rozhovory 

 

 

 

 

Objevujeme Evropu a 

svět – německy mluvící 

země, významná města, 

zajímavé  informace o 

Německu, Rakousku a 

Švýcarsku 
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 Gramatika – pořádek slov ve větě 

 

 

 Gramatika – podstatná jména 

 

 

 

 Gramatika – přídavná jména 

 

 Gramatika – slovesa  

 

 Práce s textem   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sestavuje oznamovací věty s přímým i nepřímým pořádkem slov 

 Porovnává pořádek slov v tázacích a oznamovacích větách 

 

 Upevňuje znalost užívání členů podstatných jmen 

 Všímá si změn členů ve větách 

 Seznamuje se s některými podstatnými členy v plurálu 

 

 Seznamuje se s přídavnými jmény, tvoří protiklady 

 

 Seznamuje se s pravidly časování pravidelných sloves v př. čase 

 

 Čte jednoduché texty, překládá, rozšiřuje a upevňuje slovní 

zásobu 

 Učí se pracovat s dvojjazyčnými slovníky a využívat je 

 Získává informace o německy mluvících zemích 

 

 

Minimální úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření: žák pozdraví a poděkuje, sdělí své jméno a věk, vyjádří 

souhlas, rozumí základním slovům a frázím z probírané slovní zásoby, 

rozumí jednoduchým pokynům učitele, které jsou sdělovány pomalu a 

s pečlivou výslovností, je seznámen s grafickou podobou cizího jazyka. 
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Předmět: Německý jazyk 

Ročník: 5.  

Hodinová dotace: 3 hodiny týdně 

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 Řečové dovednosti 

 

 

 

 

 Byt, bydlení 

 

 

 Škola 

 

 

 

 Obchody, nákupy 

 

 

 

 Dopravní prostředky 

 

 

 

 

 Tělo 

 

 

 Roční období, počasí 

 Oblečení 

 

 

 Gramatika – podstatná jména  

 Navazuje na znalosti 4. ročníku - zlepšuje konverzaci, využívá 

rozšiřující se slovní zásoby a lepších znalostí gramatických 

pravidel, mluvený projev je samostatnější 

 Sestaví jednoduchý dialog a jeho obměny 

 Zvládá jednoduchý popis (také podle obrázků), dokáže jednoduše 

popsat zážitek 

 Pojmenuje místnosti bytu a dokáže je popsat 

 Sdělí, kde a jak bydlí 

 Pojmenuje některé školní předměty, sestaví svůj rozvrh hodin 

 Jednoduše sestaví a hovoří o svém denním a týdenním programu 

 Využívá znalostí o časových údajích 

 

 Pojmenuje základní druhy potravin, umí sdělit, co kupuje 

 Seznámí se s platidly v německy mluvících zemích 

 Sdělí cenu nákupu 

 

 Pojmenuje některé dopravní prostředky 

 Orientuje se v plánu města, jednoduše popíše cestu 

 Vyjmenuje a ukáže na mapě německy mluvící země, ukáže velká 

města, vyhledává nejznámější přírodní i turistické zajímavosti 

 

 Pojmenuje základní části lidského těla, dokáže popsat sám sebe 

 Pojmenuje některé nemoci, dokáže sdělit lékaři, jak se mu daří 

 

 Sdělí, jaké je právě počasí, popisuje roční období 

 Pojmenuje další druhy oblečení 

 Sdělí, co děti rády nosí a jak se oblékáme 

 

 Skloňuje, zná tvary určitého členu v 1., 3., 4. pádě 

Komunikace – 

konverzace dle 

jednotlivých témat, 

dialogy 

 

 

 

Evropa a svět nás 

zajímá – německy 

mluvící země, tradice, 

zvyky, turistické 

zajímavosti 

 

 

Objevujeme Evropu a 

svět  

 

 

Tvorba mediálního 

sdělení – reklama, 

inzerze (nákupy, móda) 
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 Gramatika – zájmena 

 

 Gramatika – číslovky   

 

 

 

 

 

 Gramatika – slovesa 

 

 

 

 

 

 

 

 Gramatika – předložky 

 

 

 

 

 

 

 Tvoří jednoduché věty s podstatnými jmény v plurálu a dokáže je 

ověřit vyhledáním ve slovníku 

 

 Užívá přivlastňovací zájmena v 1. pádě - mein, dein, sein, ihr 

 

 Vyjmenuje číselnou řadu 0 – 100 

 Pojmenuje čísla do 100 000 

 Zvládne pravopis základních číslovek 

 Počítá jednoduché matematické příklady 

 Používá čísla v mluveném projevu 

 

 Zná a časuje běžná pravidelná slovesa, užívá je ve větách 

 Seznámí se s některými nepravidelnými slovesy a jejich 

časováním 

 Seznámí se  s některými slovesy s odlučitelnou předponou 

 Zná a používá tvary slovesa sein v přítomném a minulém čase 

 Zná a používá tvary způsobových sloves können, müssen + 

vazbu ich möchte 

 

 Užívá předložku in ve 3. pádě (Wo bist du?) a některé další 

předložky se 3. pádem – mit, von, bis, nach 

 Užívá předložku in se 4. pádem 

Minimální úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření: žák pozdraví a poděkuje, sdělí své jméno a věk, vyjádří souhlas 

či nesouhlas, reaguje na jednoduché otázky, rozumí základním slovům a 

frázím z probírané slovní zásoby (zejména má-li k dispozici vizuální 

podporu), rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou 

sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností.  
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Předmět:  Člověk a jeho svět 

 

Charakteristika předmětu 

 

 

V 1.-3. ročníku je tato oblast koncipována do předmětu prvouky. 

Cíle jsou naplňovány prostřednictvím využívání vlastních zkušeností žáků. V tomto období 

využíváme co nejvíce regionálních přírodních i společenských jevů. Učíme žáky pozorovat přírodní 

jevy a orientovat se v prostoru a čase. Na základě činností a pozorování si žáci vytváří nové 

představy o jednoduchých, chápání žáků dostupných ale podstatných věcech a jevech, které je 

obklopují doma, ve škole, v obci. Vedeme žáky k tomu, aby předměty a jevy pojmenovávali a 

vyjadřovali o nich své myšlenky, soudy, názory. Učíme žáky, aby na základě svých vlastních 

zkušeností docházeli k jednoduchým pojmům a objevování souvislostí. Vytváříme u žáků pozitivní 

vztah k rodině, spolužákům, škole, domovu i k přírodě a rozvíjíme pozitivní vlastnosti žáků. 

Dáváme žákům základní poučení o lidském těle a ochraně zdraví. Naučíme žáky cílevědomému 

osvojování základních hygienických návyků a návyků kulturních. 

Ve 4.-5. navazuje na prvouku předmět přírodovědy a vlastivědy. 

Vyučovací předmět vlastivěda zahrnuje ve 4. a 5. ročníku učivo zeměpisné a historické. 

Každý historický jev probíhá v určitém zeměpisném prostředí, proto je vhodné dávat obě tyto 

složky vlastivědy do vzájemné souvislosti.  

 

Hodinová dotace : 1.a 2. ročník : 2 hod. 

                              3. ročník : 3 hod. 

                              4. ročník : PŘ – 2 hod., VL – 2 hod. 

        5. ročník : PŘ,VL – 2 hod. 

 

Výchovně vzdělávací strategie 

 

Kompetence k učení 

Pro rozvíjení této kompetence je třeba: 

- dát žákům k učivu, pokud je to možné, vždy konkrétní názor, aby bylo učivo žákům 

   předkládáno s využitím co nejvíce smyslů, zejména zraku, hmatu a sluchu 

- nechat žáky individuálně s názornými pomůckami manipulovat, pozorovat, třídit a rozlišovat 

- klást důraz na porozumění učivu a návaznost mezi jednotlivými poznatky 

- dát příležitost k využívání žákovských zkušeností ve výuce 

- podporovat tvořivou činnost žáků 

- vést je k dobrému zvládnutí základního učiva                

- upozorňovat na konkrétní využití vědomostí a dovedností v životě 

- individuálně vést žáky k získávání poznatků i z jiných zdrojů, než jsou školní materiály 

 

 

Kompetence k řešení problémů 

Učitel dbá na to aby : 

- se žáci v úkolu orientovali a na základě pochopení sami navrhovali a prováděli obměny   

  činností 

- objevené poznatky aplikovali v obdobných situacích, které sami vymýšlejí, využívali své  

  dosavadní individuální poznatky, dovednosti a zkušenosti 

- podporoval účast žáků, podle jejich schopností, v různých soutěžích, zvláště tvořivých, tj. 

  takových, kde je třeba uvažovat a hledat nové způsoby řešení úloh nebo zpracovávání údajů 
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- postupoval od jednoduchých problémů ke složitějším 

- různé závěry, řešení a rozhodnutí žáci sami obhajovali 

- žáci jednoduchým způsobem zaznamenávali svá pozorování a objevy 

 

 

Kompetence komunikativní  

Jelikož s každou činností je spojena komunikace mezi žáky navzájem i mezi žáky a učitelem, je 

nutné: 

- dávat žákům prostor k vyjádření vlastního názoru 

- přijímat často neodborně vyjádřené žákovské názory, upřesňovat je, vyjadřovat uspokojení 

  nad správnými závěry žáků a povyšovat je na objev 

- učit žáky naslouchat názorům spolužáků, využívat možností o názorech diskutovat, 

  respektovat se navzájem  

- zkusit hovořit o pozorováních v přírodě, o zajímavých poznatcích z četby nebo ze sledování 

  naučných pořadů  

 

 

Kompetence sociální a personální 

Učitel vede k tomu aby: 

- se žáci podíleli na stanovení pravidel pro práci v různě velkých skupinách a aby tato     

  pravidla respektovali 

- se učili vzájemné toleranci a zodpovědnosti za plnění dílčích částí společného úkolu 

- v případě potřeby dokázali požádat o pomoc a sami byli ochotni pomoc podle svých 

  možností poskytnout 

 

 

Kompetence občanská 

Učitel se zaměřuje na to aby: 

- žáci cítili sounáležitost s třídním kolektivem, neboť vzájemně komunikují, dotazují se              

  navzájem, diskutují o řešení problémů, vyprávějí si různé zkušenosti aj. 

- se žáci k sobě navzájem slušně chovali, bez hrubostí a násilí 

- si mezi sebou pomáhali, uznávali se a oceňovali nápady druhých 

- se žáci snažili o co nejlepší plnění svých povinností i uvědomování si svých práv 

 

 

Kompetence pracovní 

Cílem této kompetence je : 

- dosažení zručnosti žáků při práci s různými materiály, provádění činností a pokusů  

- udržování pořádku na pracovním místě, systém v ukládání pomůcek a nářadí 

- samostatná žákovská příprava jednoduchých pomůcek pro výuku 

- dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při pracovních činnostech 

- poznávání různých oborů lidské činnosti, jejich výsledků a významu pro ostatní lidi 
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Předmět:  Prvouka  

Ročník:   1. 

Hodinová dotace:  2 hodiny  týdně 

Učivo:  Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 Místo, kde žijeme 

 Domov           

 

 

 

 Škola  

 

 

 Obec 

 

 uvede adresu, ví, že není vhodné tyto informace sdělovat cizím lidem 

 orientuje se v členění domu, bytu 

 bezpečně se orientuje v nejbližším okolí bydliště, umí se zeptat na cestu 

 určí vhodná místa pro hru a trávení volného času 

 

 dojde samostatně do školy, šatny, třídy 

 orientuje se ve škole, třídě, v okolí škol 

 dokáže se připravit na vyučování 

 umí se obrátit  na učitele o radu a pomoc 

 dbá na bezpečnost při cestě do školy a ze školy 

 pojmenuje obec, ve které žije a ulici, ve které bydlí 

 

 

 

 

Občanská 

společnost a 

škola- práce třídní 

samosprávy, 

význam školního 

řádu 

 Lidé kolem nás 

 Rodina 

 

 

 

 

 Soužití lidí 

 

 

 

 Chování lidí 

 

 

 

 

 

 

 

 rozlišuje příbuzenské vztahy, umí pojmenovat členy rodiny, seřadí je podle 

věku 

 charakterizuje rozdělení rolí v rodině 

 pojmenuje základní povinnosti a úkoly členů rodiny 

 orientuje se rámcově v profesi svých rodičů 

 dodržuje pravidla slušného chování 

 dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, 

v obci 

 respektuje spolužáky s jejich přednostmi i nedostatky 

 ve škole rozpozná zaměstnance a váží si jejich práce 

 rozliší nesprávné chování u sebe i jiných 

 

 

Poznávání lidí, 

praktická etika – 

dramatizace 

různých situací 

školního života – 

řešení problémů 

 

 

Princip soc. smíru 

a solidarity-vztahy 

mezi spolužáky, 

vzájemná pomoc 
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 Lidé a čas 

 Orientace v čase 

 

 

 

 Současnost a minulost v našem životě 

 pojmenuje dny v týdnu, rozlišuje a charakterizuje čtyři roční období 

 rozlišuje čas práce a odpočinku 

 uvědomuje si a dodržuje základní pravidelné činnosti denního režimu i jejich 

vhodnou délku 

 rozpozná současnost, minulost a budoucnost 

 na příkladech porovnává odlišnosti života lidí, vypráví o zvycích a práci lidí 

 

 Rozmanitost neživé a živé přírody 

 Látky a jejich vlastnosti 

 Vesmír a Země 

 

 

 Rostliny 

 

 

 

 Živočichové 

 

 

 

 

 

 pojmenuje věci kolem nás, pokusí se určit surovinu 

 rozliší den a noc 

 rozpozná roční období, zhodnotí odlišnosti v přírodě během ročních období 

 popíše základní  části rostlin 

 určí základní podmínky pro život rostlin 

 rozlišuje dané rostliny /jehličnaté a listnaté stromy, ovocné stromy a jejich 

plody, zemědělské plodiny, zeleninu/ 

 vyjmenuje základní části těla u daných savců a ptáků 

 porovná chování živočichů v závislosti na ročním období 

 vymezí živočichy volně žijící a domácí, uvědomuje si jejich význam pro 

člověka 

 dodržuje pravidla správného chování v přírodě                                                                                                                                                                                                                               

 

 Člověk a jeho zdraví 

 Péče o zdraví, zdravá výživa 

 

 Lidské tělo 

 Osobní bezpečí 

 

 Situace hromadného ohrožení 

 

 

 dodržuje režim dne 

 rozpozná základní části těla 

 dodržuje pravidla bezpečného chování v silničním provozu  

 dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své  a jiných 

 chová se obezřetně při setkání s cizími lidmi 

 v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i jiné dítě 

 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech 

 

Minimální úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  

žák rozlišuje role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, rozlišuje blízké příbuzenské 

vztahy, pozná, kolik je hodin; orientuje se v čase, orientuje se v okolí svého bydliště a v okolí 

školy, pozoruje a na základě toho popíše některé viditelné proměny v přírodě v jednotlivých 

ročních obdobích, uplatňuje hygienické návyky a zvládá sebeobsluhu; popíše své zdravotní 

potíže a pocity; zvládá ošetření drobných poranění, pojmenuje hlavní části lidského těla. 
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Předmět:  Prvouka  

Ročník:    2. 

Hodinová dotace:  2 hodiny  týdně 

 

Učivo: 

 

Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 Místo, kde žijeme 

 Domov 

 

 

 Škola 

 

 

            Obec 

 Okolní krajina 

 

 

 Vlast 

 zná okolí svého bydliště, orientuje se v něm 

 uvědomuje si činnosti zlepšující a zhoršující  prostředí 

 přiměřeně svému věku se chová  na ulici, v parku, na hřišti 

 orientuje se ve škole a jejím okolí 

 osvojí  si vhodné způsoby vstupu do různých místností ve škole 

 bezpečně zvládá pohyb po budově školy 

 rozlišuje město a vesnici 

 umí pojmenovat nejdůležitější části a místa obce,blízkého okolí 

 popíše kulturní a společenský život v obci 

 zná významná místa v obci, okolní krajině 

 zná čísla tísňového volání 

 zná hlavní město, státní symboly 

 

 

 

 

Občanská 

společnost a škola – 

třídní samospráva, 

školní časopis, 

rozhlasové vysílání 

 Lidé kolem nás 

 Rodina 

 

 

 

 

 Rodina, rozpočet, příjmy a výdaje 

domácnosti. 

 Finanční gramotnost. 

 

 

 Soužití lidí 

 

 

 Chování lidí 

 Právo a spravedlnost 

 vyjmenuje další rodinné příslušníky nad rámec vlastní rodiny, uvědomuje 

si věkové rozdíly 

 vysvětlí povolání rodičů a objasní další jemu známá povolání 

 přiměřeně svému věku se chová k mladším a starším členům rodiny, 

k vlastnímu i společnému majetku,vhodně se stará o vybavení bytu, o 

pokojové květiny a domácí zvířata 

 umí vyprávět o významných událostech a dnech rodiny 

 pozná české mince a bankovky, odhadne ceny základních potravin a 

celkovou cenu nákupu 

 

 uvědomuje si nutnost pomoci starým, nemocným a zdravotně postiženým 

lidem 

 umí pozdravit, přivítat a rozloučit se, představit se 

 chápe nevhodnost neslušných a urážlivých výrazů 

 umí poukázat na nevhodné chování, diskutovat o něm 

 zná práva a povinnosti žáka 

 učí se obhajovat své názory 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vztahy mezi lidmi- 

dramatizace 

běžných i 

mimoškolních 

situací ( u lékaře, 

v obchodě, pomoc 

starším a nemocným 
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 Lidé a čas 

 Orientace v čase a časový řád 

 

 

 Současnost a minulost v našem životě 

 Regionální památky 

 Rozmanitost přírody 

 Látky a jejich vlastnosti 

 

 Vesmír a Země 

 Rostliny 

 

 

 

 

 Živočichové 

 

 

 Životní podmínky 

 

 Rovnováha v přírodě 

 Ochrana přírody 

 

 

 

 

 Člověk a jeho zdraví 

 Lidské tělo 

 

 

 Péče o zdraví, zdravá výživa 

 

 

 

 

 

 orientuje se v čase podle hodin a kalendáře 

 vyjmenuje měsíce, rozlišuje pojmy hodina, den, týden, měsíc, rok 

 posoudí posloupnost včera, dnes, zítra 

 rozpozná na hodinách celou, půl, čtvrt 

 porovnává zvyky a práci lidí v minulosti a současnosti 

 pojmenuje některé kulturní či historické památky místa, kde žije 

 

 rozlišuje některé materiály-suroviny a uvědomuje si jejich význam pro 

člověka 

 pozoruje, popíše a porovná změny v přírodě v  ročních obdobích 

 pozoruje, upevňuje a rozšiřuje si poznatky o rostlinách  

 rozlišuje ovocné stromy a jejich plody, stromy jehličnaté a listnaté, některé 

zemědělské plodiny, uvědomuje si jejich význam pro člověka 

 uvědomuje si nebezpečí jedovatých hub a některých jedovatých bylin 

 pozná dané rostliny ve známé lokalitě 

 pozoruje, upevňuje a rozšiřuje si poznatky o živočiších 

 rozlišuje základní skupiny živočichů, třídí je na volně žijící a domácí 

 uvědomuje si jejich význam pro člověka 

 uvědomuje si rozmanitost podmínek života na Zemi 

 uvědomuje si vztahy mezi organismy, existenci různých společenstev 

rostlin a živočichů 

 uvědomuje si důležitost ochrany životního prostředí, aktivně se na něm 

podílí 

 dokáže pečovat o domácí živočichy a rostliny 

 

 upevňuje a rozšiřuje si poznatky o částech lidského těla 

 uvědomuje si význam lidských smyslů a nejdůležitějších vnitřních orgánů 

 orientuje se v etapách průběhu lidského života 

 dodržuje návyky osobní hygieny, denní pitný, stravovací a pohybový 

režim-rozpozná dobu práce a odpočinku 

 uvědomuje si důležitost správné skladby lidské potravy 

 shromažďuje a porovnává kladné a záporné poznatky ve vztahu ke zdraví 

 dokáže vysvětlit, jak vhodně uchovávat potraviny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vztah člověka 

k prostředí – péče o 

květiny, o domácí 

zvířata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebepoznání – 

osobní hygiena, 

stravovací návyky, 

pitný režim, péče o 

zdraví 
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 Osobní bezpečí 

 

 

 

 

 Dopravní výchova 

 

 

 Návykové látky 

 Ochrana člověka za běžných rizik a za 

mimořádných situací 

 

 

 zhodnotí vhodnost míst pro hru a trávení volného času, uvede možná 

nebezpečí i způsoby, jak jim čelit 

 

 

 

 uplatňuje základní pravidla účastníka silničního provozu 

 

 dodržuje zásady podávání léků 

 uvědomuje si význam  lékárničky 

 dokáže přivolat první pomoc 

 předchází úrazovým situacím 

 důsledně dbá na dodržování pravidel účastníků silničního provozu 

 uvědomuje si nebezpečí při setkání s cizími lidmi, zvládne požádat o 

pomoc pro sebe nebo jiné dítě  

 uvědomuje si škodlivost tabáku, alkoholu 

 uposlechne pokynů dospělých při mimořádných situacích, respektuje je a 

řídí se jimi 

 ví, jak přivolat pomoc v případě ohrožení fyzického a duševního zdraví, 

zná čísla tísňového volání a správný způsob volání na tísňovou linku 

 

Minimální úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  

žák dodržuje základní pravidla společenského chování, při setkání s neznámými lidmi se 

chová adekvátně, 

zná rozvržení svých denních činností, 

popíše a zvládne cestu do školy, 

pozná nejběžnější druhy domácích a volně žijících zvířat, 

rozezná nebezpečí; dodržuje zásady bezpečného chování; neohrožuje své zdraví a zdraví 

jiných. 
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Předmět: Prvouka 

Ročník: 3. 

Hodinová dotace: 3 hodiny týdně 

  

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 Člověk a jeho svět 

 Domov 

 

 

 

 

 

 Obec, místní krajina 

 

 

 

 

 

 Mapy obecně zeměpisné a tématické 

 

 

 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy a cestu na 

určené místo 

 rozlišuje město-vesnici ,uvědomuje si klady a zápory 

 orientuje se dobře v místě bydliště, zná některé ulice, parky, 

náměstí,významné budovy, místa pro hry, obchody, zdravotnická 

zařízení,kulturní zařízení 

 pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí 

 rozliší umělé a přírodní prvky v okolní krajině 

 rozlišuje různé typy krajin, místní krajinu správně začlení 

 uvědomuje si vliv člověka na utváření krajiny 

 začlení obec do příslušného kraje 

 určí světové strany podle kompasu, buzoly,některých přírodních jevů 

 určí světové strany na mapě, zná význam barev na mapě 

 vyhledává orientační body v krajině, zhotovuje jednoduché náčrtky 

 

 Lidé kolem nás 

 Rodina 

 Soužití lidí 

 

 Chování lidí 

 Právo a spravedlnost 

 

 

 Finanční gramotnost 

 

 

 

 

 popisuje základní vztahy v rodině 

 vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi 

 uvědomuje si podobnost a odlišnost lidí, klady a zápory 

 uplatňuje základní pravidla slušného chování 

 snaží se řešit spory nenásilným způsobem, nevynucuje si požadavky 

násilím 

 respektuje odlišné názory , zájmy a soukromí jiných 

 vysvětlí různé způsoby placení  

 vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy 

 na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných přání 

 

 

Lidské vztahy – 

rodinné fotografie – 

oslavy, zaměstnání 

rodičů 
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 Lidé a čas 

 Orientace v čase a časový řád 

 

 

 Regionální památky 

 Báje, mýty,pověsti 

 Rozmanitost přírody 

 Látky a jejich vlastnost 

 

 

 

 

 Voda a vzduch 

 Půda 

 

 

 

 Vesmír a Země 

 

 

 Rostliny, houby a živočichové 

 

 

 

 

 

 

 

 Ohleduplné chování k přírodě a 

ochrana přírody 

 

 

 

 

 

 

 určuje čas podle hodin, kalendáře 

 určuje čas jako fyzikální veličinu 

 orientuje se v kalendářním a školním roce 

 vyhledává a shromažďuje poznatky o památkách svého regionu  

 seznámí se s pověstmi daného regionu 

 rozlišuje přírodniny živé a neživé 

 popisuje vlastnosti některých látek a jejich změn na základě pozorování a 

pokusů (l.pevné, kapalné, plynné) 

 provádí elementární pokusy s různými látkami při použití jednoduchých 

měřících pomůcek 

 podrobně zkoumá vlastnosti vody, vzduchu a půdy 

 zná složení, výskyt, význam pro člověka 

 popíše koloběh vody 

 vyjmenuje, rozliší některé nerosty a horniny, uvědomuje si jejich význam 

pro člověka 

 uvědomuje si význam Slunce 

 vysvětlí střídání dne a noci, ročních období  

           vysvětlí znaky života rostlin a živočichů 

 provádí jednoduché pokusy na jejich ověření 

 prohlubuje poznatky o stavbě těla rostlin, živočichů a hub 

 uvědomuje si funkci jednotlivých částí 

 vysvětlí rozdíly mezi dřevinami, bylinami, houbami, savci, ptáky, plazy, 

rybami, obojživelníky, hmyzem 

 uvede nejznámější rostliny, živočichy a houby vyskytující se v obci a 

jejím okolí 

 pozná zástupce jednotlivých skupin podle jejich typických znaků 

 uvědomuje si vztahy mezi organismy a prostředím, ve kterém žijí  

 vypěstuje nenáročnou rostlinu 

 vhodně zachází s s drobnými domácími zvířaty 

 vysvětlí význam chráněných území, zoologických a botanických zahrad 

 zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě 

 podílí se na ochraně životního prostředí, uvědomuje si význam recyklace 

při likvidaci odpadů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní podmínky 

života na Zemi- 

ochrana půd, vodních 

zdrojů, práce s 

internetem 

 

 

 

Vztah člověka 

k prostředí, lidské 

aktivity a problémy 

ŽP – vycházka, výlet 

do chráněného území, 

výlet do ZOO 

 

 

Seberegulace – sběr 

papíru, pet lahví, 

třídění odpadu 
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 Člověk a jeho zdraví 

 Lidské tělo 

 

 

 

 Zdraví, péče o zdraví, zdravá výživa 

 

 

 

 Návykové látky a zdraví 

 

 

 

 Osobní bezpečí 

 

 

 

 

 

 

 

 Ochrana člověka za běžných rizik a 

za mimořádných situací 

 

 Dopravní výchova 

 

 prohlubuje poznatky o stavbě těla, vnitřních orgánech a jejich funkcích 

 rozlišuje a charakterizuje jednotlivé etapy lidského života 

 uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní 

návyky 

 uvědomuje si vliv stravy na zdraví, orientuje se ve stravě rostlinného a 

živočišného původu 

 uplatňuje zásady zdravého stravovacího a pitného režimu 

 rozpozná obvyklé příznaky běžných nemocí, včas informuje dospělé 

 chápe zdravotní rizika tabáku, alkoholu a jiných návykových látek, 

rozhodně odmítá jejich užívání a experimentování s nimi 

 chápe nebezpečí závislosti na hracích automatech a na PC 

 bezpečně zachází s některými domácími přístroji, chápe nebezpečí 

nevhodné manipulace s elektrickými spotřebiči 

 chápe nebezpečí osamoceného pohybu v krajině-srázy, vodní toky a 

plochy, proměnlivost počasí 

 poskytne první pomoc při drobném poranění 

 dokáže zajistit lékařskou pomoc 

 zná pravidla bezpečnosti při kontaktu  s neznámými(jedovatými) 

rostlinami a zvířaty 

 chápe nebezpečí nevhodného chování v dopravě 

 seznamuje se s krizovými situacemi (šikana, týrání) 

 řídí se pokyny dospělých při mimořádných situacích 

 využívá poznatků z médií a nacvičuje chování při modelových situacích 

 umí postupovat v případě ohrožení (varovný signál, evakuace) 

 zná důležité dopravní značky 

 předchází rizikovým situacím v dopravě a v dopravních prostředcích 

 

Minimální úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření: žák projevuje toleranci k odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i 

nedostatkům, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti, poznává různé lidské 

činnosti, uvede nejvýznamnější místa v okolí svého bydliště a školy, pojmenuje základní 

druhy ovoce a zeleniny a pozná rozdíly mezi dřevinami a bylinami, provede jednoduchý 

pokus podle návodu, chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci; v případě 

potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s operátory 

tísňových linek, reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech. 
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Předmět: Přírodověda 

Ročník: 4. 

Hodinová dotace: 2 hodiny týdně  

  

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 Rozmanitost přírody 

 Látky a jejich vlastnosti 

 

 Voda a vzduch 

 Nerosty a horniny , půda 

 

 

 Vesmír a Země 

 

 Rostliny, houby a živočichové 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Životní podmínky 

 

 

 

 

 Rovnováha v přírodě 

 

 

 

 

 umí změřit hmotnost tělesa, měřit objem odměrným válcem, teplotu 

teploměrem, čas hodinkami a stopkami 

 upevňuje a rozšiřuje si vědomosti o vlastnostech vody a vzduchu 

 poznává vybrané nerosty a horniny, vysvětlí příčiny jejich zvětrávání, 

uvědomuje si jejich význam  

 vysvětlí vznik, význam a druhy půdy 

 vyhodnotí naši planetu jako součást sluneční soustavy a vesmíru 

 prohlubuje si vědomosti o střídání dne a noci, ročních období 

 rozliší vybrané jedovaté a jedlé druhy hub, kulturní a plané rostliny, 

některé keře, listnaté a jehličnaté stromy, léčivky a běžné plevele 

 rozliší některé rostliny podle diakritických znaků 

 cíleně pozoruje přírodniny 

 uvede rozdíly mezi výživou zelených rostlin a hub 

 rozliší základní orgány rostlin, jejich funkce a uvede příklady 

přizpůsobení orgánu prostředí 

 hovoří o rostlinách v zimě, o přečkávání nepříznivých podmínek, 

z různých pozorování vyvodí závěry 

 prohlubuje si poznatky o stavbě těla živočichů 

 třídí je do skupin a porovnává jejich přizpůsobení se prostředí 

 pozoruje přípravu živočichů na zimu, jejich chování v zimě, uvědomuje 

si rozdíly 

 rozlišuje základní ekosystémy (les, potok, rybník, louka, zahrada, pole) a 

uvede jejich charakteristiku 

 vysvětlí vztahy organismů a neživé přírody 

 popíše některé základní práce v zemědělství, vodním hospodářství a 

lesnictví 

 aplikuje poznatky na blízké lokality 

 

 

 

Základní podmínky 

života- ochrana 

vodních zdrojů, 

vzduchu, půdy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekosystémy – 

vycházky, pozorování, 

beseda – NP České 

Švýcarsko 
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 Ochrana přírody 

 

 

 

 

 

 zasadí stromek nebo keř, vypěstuje některou z běžných zelenin 

 uvědomuje si vlivy člověka na přírodní společenstva 

 uvědomuje si význam přírodních celků pro člověka 

 objasní pojem chráněné území 

 uvědomuje si nutnost ochrany životního prostředí a aktivně se na ní 

podílí 

 hodnotí ekologické problémy v celosvětovém  

 

Vztah člověka 

k prostředí – péče o 

květiny, pěstování 

rostlin 

 Člověk a jeho zdraví 

 Lidské tělo 

 

 

 Péče ozdraví 

 Osobní bezpečí 

 Ochrana člověka za běžných rizik a za 

mimořádných událostí 

 

 Dopravní výchova 

 

 

 

 

 ovládá poznatky o lidském těle a vysvětlí základní funkce jednotlivých 

orgánových soustav 

 řídí se pravidly zdravého způsobu života a prevence 

 uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví 

 předvede účelný způsob v situacích ohrožujících zdraví a osobní bezpečí 

 uvědomuje si možná nebezpečí hromadného ohrožení a adekvátně 

reaguje 

 vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí z ní závěr pro své 

chování chodce 

 předchází rizikovým situacím v dopravě 

 zná důležité dopravní značky 

Minimální úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření: žák na jednotlivých příkladech poznává propojenost živé a neživé 

přírody, popíše střídání ročních období, zkoumá základní společenstva 

vyskytující se v nejbližším okolí a pozoruje přizpůsobení organismů prostředí, 

zvládá péči o pokojové rostliny a zná způsob péče o drobná domácí zvířata, 

uplatňuje základní znalosti, dovednosti a návyky související s preventivní 

ochranou zdraví a zdravého životního stylu, uplatňuje účelné způsoby chování v 

situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné 

události, uplatňuje základní pravidla silničního provozu pro cyklisty; správně 

vyhodnotí jednoduchou dopravní situaci na hřišti. 
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Předmět: Přírodověda 

Ročník: 5. 

Hodinová dotace: 2 hodiny týdně 

  

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 Rozmanitost přírody 

 Látky a jejich vlastnosti 

 

 

 

 

 Voda a vzduch,půdy 

 

 

 Vesmír a Země 

 

 

 

 

 Rostliny, houby a živočichové 

 

 

 

 

 Životní podmínky 

 Rovnováha v přírodě 

 

 

 

 pracuje se siloměrem, vysvětlí, co je síla a jak se využívá jednoduchých 

strojů 

 rozlišuje látky vodivé a nevodivé 

 zná přírodní zdroje surovin, uvědomuje si jejich význam 

 orientačně zná některé výrobní postupy surovin 

 rozšiřuje si poznatky o složení a významu vody, vzduchu a půdy 

 uvědomuje si jejich význam pro člověka 

 dokáže vysvětlit koloběh látek mezi půdou a organismy 

 vysvětlí význam Slunce pro život na Zemi 

 popíše postavení Země ve vesmíru 

 uvede důsledky pohybu Země kolem své osy a kolem Slunce na život a 

jeho rytmus 

 ukáže pohyb Země a jeho důsledky na globusu 

 užívá třídění organismů na skupiny podle diakritických znaků a 

uvědomuje si jeho význam pro poznávání přírody 

 rozlišuje rostliny výtrusné a semenné  

 třídí živočichy podle jejich příbuznosti a podobnosti 

 určuje některé zástupce bezobratlých a obratlovců 

 uvědomuje si rozmanitost životních podmínek na Zemi, v Evropě, 

blízkém okolí 

 rozlišuje základní oblasti Země (studené, mírné, teplé) a rozdíly v rozvoji 

života v těchto oblastech 

 uvědomuje si rozdílnost počasí a  podnebí 

 uvede některé z příčin přizpůsobování organismů vnějším podmínkám 

 uvede příklady organismů žijících v různých oblastech Evropy a světa 

 uvědomuje si význam energie pro život, nutnost šetření energií 

 

 

 

 

 

 

 

Základní podmínky 

života – beseda 

k dokument. filmu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekosystémy- skupinová 

práce – ztvárnění 

různých ekosystémů, 

práce s encyklopediemi 
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 Ochrana přírody 

 

 

 

 uvědomuje si odpovědnost  lidí za ochranu a tvorbu životního prostředí 

 zajímá se o způsob likvidace odpadu 

 aktivně se podílí na ochraně přírody, zná některé chráněné živočichy a 

rostliny 

Vztah člověka 

k prostředí – třídění 

odpadu, soutěže ve 

sběru 

 Člověk a jeho zdraví 

 Lidské tělo 

 

 

 

 Partnerství, rodičovství, základy 

sexuální výchovy 

 Zdraví, péče o zdraví, zdravá výživa 

 

 

 Návykové látky a zdraví 

 

 Osobní bezpečí 

 

 

 

 

 

 

 Situace hromadného ohrožení 

 

 

 Ochrana člověka za běžných rozik a 

mimořádných situcí 

 

 

 Dopravní výchova 

 

 Finanční gramotnost 

 

 Korupce 

 

 rozvíjí základní znalosti o lidském těle a funkcích jednotlivých orgánů 

 vysvětlí postavení člověka mezi organismy a vývoj člověka 

 rozlišuje etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po 

jeho narození 

 vysvětlí pojmy rodina a partnerství 

 učí se rozlišovat biologické a psychické změny v dospívání 

 řídí se pravidly zdravého způsobu života 

 uvědomuje si pravidla dodržování denního a pitného režimu, zdravého 

stravování a prevence nemocí a řídí se jimi 

 orientuje se v pojmech aktivní pohyb, úrazová zábrana a reklamní vlivy 

 rozšiřuje si poznatky o návykových látkách, odmítá jejich užívání 

 posoudí nebezpečí závislosti na hracích automatech a počítačích 

 zvládne bezpečné chování v rizikovém prostředí 

 nacvičuje a následně ovládá bezpečné chování v silničním provozu v roli 

chodce a cyklisty 

 rozlišuje krizové situace (šikana, týrání, sexuální zneužívání) a diskutuje 

o nich 

 ošetří drobná poranění, zvládne zajistit lékařskou pomoc 

 na modelových situacích nacvičuje a následně zvládne situace 

hromadného ohrožení 

 

 stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající rizika 

vzniku mimořádných událostí 

 v modelové situaci prokáže schopnost se účinně chránit 

 

 vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí pro své chování 

závěr jako cyklista 

 umí řešit reklamaci 

 rozpočet rodiny, uvede příklady příjmů a výdajů 

 rozpozná korupční jednání 
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Minimální úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření: žák  

- chová se podle zásad ochrany přírody a životního prostředí 

- popisuje vliv činnosti lidí na přírodu a jmenuje některé činnosti, které   

přírodnímu prostředí pomáhají a které ho poškozují 

- reaguje vhodným způsobem na pokyny dospělých při mimořádných událostech 
- provádí jednoduché pokusy se známými látkami 

 

- rozlišuje jednotlivé etapy lidského života 

- odmítá návykové látky 

- ošetří drobná poranění a v případě nutnosti zajistí lékařskou pomoc 

- uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných 

způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku 
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Předmět: Vlastivěda 

Ročník: 4. 

Hodinová dotace: 1 hodina týdně 

  

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 Místo, kde žijeme 

 Domov 

 

 

 Obec, místní krajina 

 Okolní krajina (místní oblast, region) 

 Regiony ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Naše vlast 

 

 

 

 

 

 Mapy 

 

 

 

 

 

 

 

 určí a vysvětlí polohu svého bydliště vzhledem ke krajině a státu 

 určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí 

se podle zásad bezpečného pohybu v přírodě 

 orientuje se v plánu obce 

 vyjádří svými slovy územně správní pojmy obec, kraj, region 

 s pomocí vhodných map charakterizuje zeměpisné a přírodní prvky 

místní krajiny  

 sleduje a porovnává osídlení, hospodářství, kulturu 

 charakterizuje významné zemědělské, průmyslové, rekreační a chráněné 

oblasti regionu 

 uvede některé významné výrobní podniky a služby v regionu 

 charakterizuje stav životního prostředí, uvede příklady poškozování a 

ochrany životního prostředí 

 uvede významné rodáky a předky, kulturní a historické památky regionu 

 rozlišuje s porozuměním pojmy vlast, cizina 

 vyjmenuje a popíše státní symboly 

 používá s porozuměním pojmy stát, prezident, parlament, vláda, volby, 

demokracie 

 uvede jméno prezidenta a předsedy vlády 

 stručně charakterizuje přírodní tvářnost území ČR 

 orientuje se na vlastivědné mapě ČR, vyhledá jednotlivé oblasti, vyjádří 

jejich polohu a charakterizuje významné a typické přírodní prvky 

 uvede a popíše hlavní přírodní  a společenské atraktivity ČR 

 uvede nejvýznamnější velkoplošná chráněná území ČR 

 pracuje s turistickou mapou místní krajiny 

 porozumí její barevné grafice a smluvním značkám 

 vyhledává na vlastivědné mapě hlavní sídelní střediska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občan,obč.společnost a 

stát – naše vlast, 

prezident, státní 

symboly- vyhledávání 

informací na internetu a 

v encyklopediích 

 

Formy participace 

občanů v pol. životě, 

principy demokracie- 

návštěva na městském 

úřadě, beseda 
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 Lidé kolem nás 

 Rodina 

 

 

 

 

 Soužití lidí 

 Chování lidí 

 Právo a spravedlnost 

 

 

 Kultura 

 Základní globální problémy 

 

 vyjádří na základě zkušeností vztahy mezi lidmi, postavení jedince 

v rodině, role členů rodiny 

 dokáže vysvětlit příbuzenské vztahy, život a funkci rodiny 

 rozliší fyzickou a duševní práci 

 prohlubuje poznatky o mezilidských vztazích a vzájemné komunikaci 

 upevňuje si vědomosti o základních lidských právech 

 zná svá práva a povinnosti žáka školy 

 rozpozná protiprávní jednání 

 konkretizuje podoby a projevy kultury 

 seznamuje s významnými sociálními problémy a nesnášenlivosti mezi 

lidmi, dokáže vyjádřit a obhájit svůj názor 

 uvědomuje si globální problémy přírodního prostředí a v rámci svých 

možností se aktivně podílí ne jeho zlepšování 

 

Kulturní diference – 

etnické menšiny ve 

třídě – jejich zvyky, 

tradice,  svátky, 

kulturní rozdíly 

(beseda) 

 

 

 Lidé a čas 

 Orientace v čase a časový řád 

 

 Současnost a minulost v našem životě 

 

 

 

 

 

 Regionální památky 

 Báje, mýty a pověsti 

 Významné události našich dějin 

 

 pracuje s časovými údaji  

 rozeznává současné a minulé a orientuje v hlavních reáliích minulosti a 

současnosti naší vlasti 

 zdůvodní význam chráněných kulturních památek, archivů, knihoven a 

sbírek muzeí a galerií pro pochopení minulosti 

 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků  

 využívá regionálních bájí, mýtů a pověstí k rozšíření svých vědomostí 

 vyjádří rozdíl mezi pověstí a historickou skutečností 

 uvědomuje si souvislost zařazení státních svátků s historickými 

událostmi  

Minimální úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření: žák popíše polohu svého bydliště na mapě, začlení svou obec (město) 

do příslušného kraje, orientuje se na mapě ČR, určí světové strany, řídí se 

zásadami bezpečného pohybu a pobytu v přírodě, pozná státní symboly ČR, 

dodržuje pravidla pro soužití ve škole, v rodině, v obci (městě), rozpozná 

nevhodné jednání a chování vrstevníků a dospělých, uvede základní práva dítěte, 

práva a povinnosti žáka školy,  

rozeznává rozdíl mezi životem dnes a životem v dávných dobách. 
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Předmět: Vlastivěda 

Ročník: 5. 

Hodinová dotace: 2 hodiny týdně 

 
 

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 Místo, kde žijeme 

 Naše vlast 

 Evropa a svět 

 

 

 

 Mapy obecně zeměpisné a tematické 

 

 

 

 

 

 

 Lidé kolem nás 

 Rodina 

 Soužití lidí 

 Chování lidí 

 Právo a spravedlnost 

 Kultura 

 

 Základní globální problémy 

 

 

 

 Lidé a čas 

 Orientace v čase a časový řád 

 Současnost a minulost v našem životě 

 

 

 popíše polohu ČR v Evropě, ve světě 

 orientuje se na mapách střední Evropy a Evropy 

 určí a lokalizuje na mapách sousední státy ČR 

 popíše polohu sousedních států ČR, stručně posoudí jejich přírodní 

tvářnost, hospodářskou a společenskou vyspělost 

 vyhledá na mapách známé oblasti cestovního ruchu na území sousedních 

států 

 vyjmenuje  a vyhledá na mapách významné evropské státy, města 

 vyjmenuje a vyhledá na mapě světa  a globusu jednotlivé světadíly a 

oceány na Zemi 

 zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky z vlastních cest a porovná 

způsob života a přírodu v naší vlasti a jiných zemích 

 

 uvědomuje si funkci rodiny 

 konkretizuje své představy o budoucím povolání 

 orientuje se v informacích o politických stranách, zájmových spolcích 

 aplikuje teoretické vědomosti  o základních lidských právech do praxe 

 prohlubuje si  poznatky o podobách a projevech kultury, vypráví o ní na 

základě svých zkušeností 

 posuzuje významné sociální problémy, uvede příklady, diskutuje o nich  

 shromáždí příklady o globálních problémech přírodního prostředí, 

vyhodnotí je, navrhuje řešení a obhajuje svůj názor 

 

 orientuje se bezpečně v časové přímce 

 charakterizuje svými slovy způsob života starých Slovanů 

 jmenuje první státní útvary na našem území 

 

 

Objevujeme  

Evropu a svět – 

vyprávění vlastních 

zážitků z prázdnin – 

fotografie, pohlednice 

 

 

Evropa a svět nás 

zajímá – významné 

evropské státy, 

vyhledávání informací 

na internetu 

 

 

 

 

Práce v realizačním 

týmu- seznámení 

s kulturou, tradicemi, 

památkami evropských 

států – skupinová práce 
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 Regionální památky 

 

 Báje, mýty a pověsti 

 Významné události našich dějin 

 

 charakterizuje hospodářský a kulturní rozvoj Českého státu za vlády 

Karla IV., popíše období husitských válek, jmenuje významné osobnosti 

této doby 

 popíše způsob života lidí, nejvýznamnější události a osobnosti období 

habsburské monarchie 

 posoudí změny ve způsobu života v novověku, vyloží význam vědy a 

techniky pro rozvoj výroby 

 charakterizuje svými slovy společenský, politický a kulturní život 

českých zemí koncem 19. a počátkem 20. století 

 objasní vznik Československé  republiky, posoudí s porozuměním 

demokratické principy budování státu, uvede nejvýznamnější osobnosti 

 posoudí život v českých zemích v době nacistické okupace a význam 

obnovení Československé republiky 

 charakterizuje způsob života v poválečném období, v období totality a po 

obnovení demokracie 

 prohlubuje si znalosti o regionálních památkách, uvědomuje si jejich 

význam 

 prokáže znalosti bájí, mýtů a pověstí v rámci regionu i vlasti 

 zdůvodní zařazení státních svátků a významných dnů z hlediska 

historického 

Minimální úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření: žák má základní znalosti o České republice a její zeměpisné poloze 

v Evropě, uvede pamětihodnosti, zvláštnosti a zajímavosti regionu, ve kterém 

bydlí, sdělí poznatky a zážitky z vlastních cest, 

 

používá peníze v běžných situacích, odhadne a zkontroluje cenu jednoduchého 

nákupu a vrácené peníze, porovná svá přání a potřeby se svými finančními 

možnostmi, uvede příklady rizik půjčování peněz, sestaví jednoduchý 

osobní/rodinný rozpočet, uvede příklady základních příjmů a výdajů, 

 

uvede významné události, které se vztahují k regionu a kraji, vyjmenuje 

nejvýznamnější kulturní, historické a přírodní památky v okolí svého bydliště. 
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Předmět:  Informatika 

 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Vyučovací předmět Informatika vychází ze vzdělávacího oboru Informační a komunikační 

technologie z RVP ZV . 

Informatika je vyučována v 5. třídě 1 hodinu týdně. Výuka probíhá ve specializované učebně 

vybavené potřebným  hardwarem a softwarem. Pro výuku předmětu je třída dělena na dvě skupiny, 

každý žák má k dispozici vlastní pracoviště. Žáci se naučí základům obsluhy počítače, další 

dovednosti budou rozvíjet na stupni druhém. 

 

 

 Výchovné a  vzdělávací strategie 

 

Kompetence k učení 

- učitel motivuje žáky k učení ukázkami využití učiva v praxi 

-     žáci poznávají smysl a cíl práce s výpočetní technikou 

Kompetence k řešení problémů 

-     žáci jsou úměrně svému věku  vedeni k používání internetu, učí se informace vyhledávat, třídit  

      a  vhodným   způsobem využívat 

- učitel vede žáky při hledání vlastních postupů při řešení zadaných problémů 

- učitel využívá samostatné práce k procvičení daného učiva a stanovení cíle práce 

Kompetence komunikativní 

- učitel zařazuje samostatná vystoupení žáků – předvádění vlastních prací  

- žák je veden k hodnocení vlastní samostatné práce i práce jiných žáků 

-     žáci mohou využívat informačních a komunikačních prostředků pro účinnou komunikaci  

      s okolním   světem 

 

Kompetence sociální a personální 

- učitel vyžaduje dodržování provozních řádů v učebnách výpočetní techniky 

-     učitel vytváří příležitosti pro práci ve dvojicích či ve skupině a podporuje vzájemnou pomoc při  

      řešení  úkolu 

 

Kompetence pracovní 

-     učitel zařazuje do hodin tvůrčí činnosti, kde žáci uplatní svoji originalitu 

- žáci mohou prezentovat výsledky vlastní práce (např. vystavením na webu školy). 
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Předmět: Informační a komunikační technologie 

Ročník: 5. 

Hodinová dotace: 1 hodina 

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 počítačová sestava a nejpoužívanější 

periferie 

 

 základní funkce operačních systémů 

 

 seznámení s formáty souborů 

 

 řešení jednodušších problémů s hardware 

a software  

 

 seznámení s multimédii  

 

 internet 

 

 bezpečné využití výpočetní techniky 

 

 základy práce v textovém editoru a 

v jednoduchém grafickém editoru 

 

 využívá základní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie 

 dokáže pojmenovat jednotlivé části počítačové sestavy 

 

 zná základní funkce operačního systému 

 

 respektuje pravidla bezpečné práce s počítačem a postupuje 

poučeně v případě závady 

 

 zachází bezpečně s daty 

 

 pracuje s multimédii 

 

 vyhledává informace na internetu  

 rozpozná internetovou a e-mailovou adresu 

 zná zdravotní rizika výpočetní techniky 

 

 pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru 

 

Minimální úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření: žák zvládá základní obsluhu počítače, dodržuje pravidla 

bezpečné a zdravotně nezávadné práce s výpočetní technikou, komunikuje 

pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení, pracuje 

s výukovými programy. 
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Předmět:  Výtvarná výchova 

Charakteristika  výuky  předmětu výtvarná výchova v 1. období základního vzdělávání: 

Výtvarná výchova jako předmět je součást procesu rozvoje estetických vztahů žáků ke skutečnosti a 

k umění. Výuka výtvarné výchovy vychází především z citového vztahu žáků k zobrazované 

skutečnosti. Výtvarné činnosti rozvíjejí tvořivost, fantazii, estetické cítění, podněcují a uspokojují 

potřeby žáků vyjadřovat se k různým tématům, situacím, prožitkům. Pro výtvarnou činnost v tomto 

období  je nepostradatelné příznivé a klidné prostředí zbavené strachu ze známky nebo výsměchu 

druhých. 

V 1. – 3. ročníku převládá spontánnost, bezprostřednost výtvarného projevu dítěte 

– k svobodnému výtvarnému vyjádření 

– k uvědomování si krásy tvarů, barev a barevných kombinací, struktur 

– k postupné schopnosti samostatné volby výtvarné techniky (technologie), ke správnému 

zacházení s výtvarnými nástroji, barvami apod. 

– k účasti na utváření prostředí, ve kterém žijeme, učíme se 

 

Charakteristika výuky předmětu výtvarná výchova ve 2. období základního vzdělávání: 

Výtvarná výchova je podstatnou částí základního vzdělávání žáků. Jejím cílem je rozvíjet vkus 

žáků, jejich cit pro umění, jejich dovednost výtvarně se vyjadřovat, cíl je zaměřen i na objevování 

talentovaných žáků. Nezaměňujeme ji se speciálním uměleckým vzděláním. 

V tomto období se zaměřuje na: 

  -  vycvičení oka a žákovy ruky 

  -  rozvíjení schopnosti čistého a jistého zobrazování 

  -  pěstování správného vnímání krásy formy, linie, barvy i symetrie 

Výuka výtvarné výchovy je postavena na tvůrčích činnostech, které umožňují rozvíjet žákovo 

vnímání, výtvarné cítění, představivost, fantazii, myšlení, prožitky. Využívá k tomu nejen výtvarné 

prostředky tradiční a ověřené, ale i nově vznikající. 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

Kompetence k učení 

- žáci jsou vedení k samostatnému pozorování a vnímání reality a řešení výtvarných problémů 

- učitel vede žáky k aktivnímu vizuálně obraznému vyjádření 

- žáci využívají poznatky v dalších výtvarných činnostech 

- žáci zaujímají a vyjadřují svůj postoj k vizuálně obraznému vyjádření 

 

Kompetence k řešení problémů 

- učitel vede žáky k tvořivému přístupu při řešení výtvarných úkolů 

- žáci samostatně kombinují vizuálně obrazné elementy k dosažení obrazných vyjádření 

- žáci přemýšlí o různorodosti interpretací téhož vizuálně obrazného vyjádření a zaujímají 

k nim svůj postoj 

- žáci využívají získaná poznání při vlastní tvorbě 
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Kompetence komunikativní 

- žáci se zapojují do diskuze 

- respektují názory jiných 

- žáci pojmenovávají vizuálně obrazné elementy, porovnávají je, umí ocenit vizuálně obrazná 

vyjádření 

- učitel vede žáky k obohacováni slovní zásoby o odborné termíny z výtvarné výchovy 

 

Kompetence sociální a personální 

- žáci umí tvořivě pracovat ve skupině 

- učitel vede žáky ke kolegiální pomoci 

- žáci respektují různorodost téhož obrazného vyjádření, možnost alternativního přístupu 

 

Kompetence pracovní 

- žáci využívají samostatně vizuálně obrazné techniky 

- žáci dodržují hygienická a bezpečnostní pravidla 

- učitel vede žáky k využívání návyků a znalostí v další praxi 

 

Kompetence občanské 

- žáci chápou a respektují estetické požadavky na životní prostředí 

- učitel pomáhá žákům vytvořit postoj k výtvarným dílům 
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Předmět:    Výtvarná výchova 

Ročník:      1. 

Hodinová dotace:  1 hod. týdně 

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 seznámit žáky se štětinovým štětcem  

kulatým, plochým a krycími 

vodovými barvami. 

 shlukování barevných skvrn. 

 zjistit úroveň dětské schopnosti 

malovat siluetami větší plochy přímo 

štětcem. 

  práce do mokrého podkladu, 

rozpíjení a zapouštění barev,  světlé, 

tmavé, husté, řídké.  

 vystihnout konturami velké 

obdélníkové tvary přímo štětcem, 

kolorování větších ploch 

pravidelných tvarů. 

 střídání rytmu se změnou 

dekorativního prvku a jeho barvy. 

 rozvoj motoriky při práci štětcem. 

Vytváření plochy kruhů přímo 

štětcem, roztíráním skvrny ze středu 

k obrysu. 

  pojmy  vpředu-vzadu, blíž-dál, bližší 

a vzdálenější   předměty v prostoru 

 rytmické řazení přírodních a    

umělých prvků  otiskováním. 

 

 umí pracovat s barvou různá konzistence, rozezná studené a teplé 

barvy, osvojil si schopnost vědomě míchat základní barvy 

 poznává různé materiály (přírodní i umělé) seznamuje se s různými 

nástroji 

 rozvijí schopnost výtvarně vnímat věci, užitkové předměty z 

hlediska funkce, tvaru, dekoru a pohybu apod. 

 

 

 

Minimální úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření: žák zvládá základní dovednosti pro vlastní tvorbu  

 

 

 

Rozvoj    

schopností   

poznávání – rozvoj 

smyslového vnímání, 

estetično, cit pro barvy 
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Předmět:    Výtvarná výchova 

Ročník:      2. 

Hodinová dotace:  1 hod. týdně 

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 námět krajiny při rozpíjení a zapouštění 

barev do mokrého podkladu, monotyp. 

 poznávání výrazových vlastností světlé 

a tmavé plochy. Malování skvrn 

narůstáním. 

 řazení dekorativních prvků v ploše. 

 vystihnout některé základní znaky 

budovy svislost stěn, pravoúhelnost 

oken, dveří, komínů 

 řešení prostoru zimní krajiny, oživené 

lidskými postavami. 

 námět zvířecí postavy při rozpíjení a 

zapouštění barev -osová souměrnost. 

 vytváření jednoduchého obytného 

prostoru s čtvercovým půdorysem  

 zobrazování lidské postavy zpředu i z 

profilu. Postava v profilu.  

 vystižení nálady v krajině kontrastem 

světlých a tmavých barevných ploch. 

 poznávání výrazových vlastností světlé 

a tmavé plochy. Narůstání a rozšiřování 

pruhů  na textil. 

 sledování tvaru předmětu, z hlediska 

užitku a materiálu - visací zámek. 

dekorativní řešení kruhu nebo obdélníka, 

talíře, tácky, prostírání. 

 umí pracovat s barvou různá konzistence, rozezná studené a teplé 

barvy, osvojil si schopnost vědomě míchat základní barvy 

 poznává různé materiály (přírodní i umělé) seznamuje se s různými 

nástroji 

 rozvijí schopnost výtvarně vnímat věci, užitkové předměty z hlediska 

funkce, tvaru, dekoru a pohybu apod. 

 komponuje jednoduché tvary, vnímá neuspořádání či záměrné 

rozmisťování či řazení 

 

 

Minimální úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření: žák zvládá základní dovednosti pro vlastní tvorbu, rozpoznává, 

pojmenovává a porovnává linie, barvy, tvary, objekty ve výsledcích tvorby 

vlastní, tvorby ostatních i na příkladech z běžného života (s dopomocí učitele)   

 

 

Rozvoj schopností 

poznávání – míchání 

barev, využití 

různých přírodních 

materiálů 

 

 

 



82 
 

 

Předmět:    Výtvarná výchova 

Ročník:      3. 

Hodinová dotace:  1 hod. týdně 

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 vyjádřit poznání, představy a estetický 

vztah k barvám přírody. 

 vyjádřit poznání, představy a estetický 

vztah k barvám přírody- pestré a 

nepestré       

             barvy - míchání barev. 

 rytmizace jednoduchých dekorativních 

prvků a barev v pásu a v ploše. 

 ohraničovat a zpřesňovat představy 

děje, rozvíjet zobrazování postav, 

            rozmístit prvky v ploše. 

 pozorování a porovnávání tvaru a fce 

předmětů stejného druhu. Osa  

            souměrnosti. 

 rozmístit obrazové prvky v popředí a v 

pozadí. 

 jednoduché předměty z  

            domácnosti. 

 zkoušení různých druhů linií – kreslení, 

rytí, otiskování. 

 různé uspořádání linií - křížené , 

násobné , zhušťování, zřidšení. 

vyjádřit pohyb a charakteristiku postav. 

            růst a větvení stromů. 

 rozvíjet představivost a tvořivost. 

 

 

 umí pracovat s barvou různé konzistence, rozezná studené a teplé 

barvy, osvojil si schopnost vědomě míchat základní barvy 

 

 poznává různé materiály (přírodní i umělé) seznamuje se s různými 

nástroji 

 

 

 

Minimální úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření: žák zvládá základní dovednosti pro vlastní tvorbu, rozpoznává, 

pojmenovává a porovnává linie, barvy, tvary, objekty ve výsledcích tvorby 

vlastní, tvorby ostatních i na příkladech z běžného života (s dopomocí 

učitele), žák uplatňuje vlastní zkušenosti, prožitky a fantazii při tvůrčích 

činnostech, je schopen výsledky své činnosti sdělit svým spolužákům  

 

 

 

 

Rozvoj schopností 

poznávání – práce 

s barvami, barevná 

kompozice, míchání 

barev 
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Předmět:    Výtvarná výchova 

Ročník:      4. 

Hodinová dotace:  2 hod. týdně 

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 Výtvarné vyjádření skutečnosti 

 

 

 Expresivní volný výtvarný projev./Např. barevnost 

motýlích  křídel, ptačího peří, tráva na louce, 

            mýdlové bubliny, jaké barvy můžeš objevit v     

            přírodě.../ 

 

 Výtvarné vyjádření věcí./Např. Moje houslepsací 

stroj, angličák.../ 

 

 Barevnost přírodních objektů./Např. listy, ovoce, 

zelenina, stromy, keře, kompoty ve spíži, 

vegetariánská hostina.../ 

 

 Užité práce dekorativní a prostorové 

 

 Prostorové vytváření a práce s materiálem. 

Např.:Keramický kachel-pes, kočka, brouk, 

motýl....,loutka z vařečky..../ 

 

 obrazného vyjádření, porovnává na základě vztahů 

(světelné poměry, barevné kontrasty, proporční vztahy a 

jiné) 

 

 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření 

vzniklá na základě vztahu zrakového vnímání k vnímání 

dalšími smysly, uplatňuje je v ploše, 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 výt. umění)  

 

Minimální úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření: žák zvládá základní dovednosti pro vlastní 

tvorbu, rozpoznává, pojmenovává a porovnává linie, barvy, tvary, 

objekty ve výsledcích tvorby vlastní, tvorby ostatních i na 

příkladech z běžného života (s dopomocí učitele), žák uplatňuje 

vlastní zkušenosti, prožitky a fantazii při tvůrčích činnostech, je 

schopen výsledky své činnosti sdělit svým spolužákům  

 

 

 Osobnostní       

 rozvoj – kreativita, 

podpora vlastní 

tvořivosti a 

nápaditosti  

 

Rozvoj schopností 

poznávání – 

smyslové vnímání 

pozorovaného 

předmětu, výtvarné 

zpracování 
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Předmět:    Výtvarná výchova 

Ročník:      5. 

Hodinová dotace:  2 hod. týdně 

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 Výtvarné vyjádření skutečnosti                          

 Experimentální volný projev, barevná 

nadsázka např.:  Hlava  pohádkové  

bytosti, pohádková   bytost, vlk sežral  

Karkulku, nezbedník ve vodníkově 

hrnku...  

 Expresivní  volný  výtvarný  projev  

spojený  s pozorováním  skutečnosti  

např.: Slunce v louži, letorosty, strom  

plný  ptáků , povětrnostní  mapa nad  naší  

republikou .... 

 Morfologické  znaky, lineární  a  barevné  

vyjádření vnější a vnitřní  stavby 

přírodního objektu : 

            frotáž dřeva, listů, otisky    

            listů, dokreslování,  pozorování a kresba   

            nebo malba rostlin,.. 

 Výtvarné vyjádření věcí, malba z 

představy i na základě pozorování 

skutečnosti, např.: lavice vypravuje,  co 

nosí  žák Mařík v aktovce, vytvářím si 

sbírku známek, kudy v domě teče voda 

 Užité  práce  dekorativní  a  prostorové  

 Kreslení nebo plošné písmo 

           

  

 při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně 

 obrazného vyjádření, porovnává na základě vztahů (světlostní 

poměry, barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné) 

 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 

výt. umění)  

 

Minimální úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření: žák zvládá základní dovednosti pro vlastní tvorbu, 

rozpoznává, pojmenovává a porovnává linie, barvy, tvary, objekty ve 

výsledcích tvorby vlastní, tvorby ostatních i na příkladech z běžného 

života (s dopomocí učitele), žák uplatňuje vlastní zkušenosti, prožitky a 

fantazii při tvůrčích činnostech, je schopen výsledky své činnosti sdělit 

svým spolužákům, žák při tvorbě vychází ze svých zrakových, 

hmatových i sluchových vjemů, vlastních prožitků, zkušeností a fantazie,  

vyjádří (slovně, mimoslovně, graficky) pocit z vnímání tvůrčí činnosti 

vlastní, ostatních i uměleckého díla  

 

 

 

Osobnostní rozvoj – 

kreativita –originalita, 

pružnost nápadů 

 

 

 

 Rozvoj schopností  

 Poznávání – estetické 

vnímání 
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Předmět:  Pracovní činnosti 

 

Charakteristika předmětu 
 

 Patří svou podstatou k činnostnímu učení, žáci zde uplatňují zručnost své individuální 

dovednosti získané v rodině, mohou realizovat své nápady. Při výuce se zaměřujeme na získávání 

praktických dovedností a návyků. 

 Úkolem vyučovacího předmětu je vytvářet u žáků kladný vztah k práci. V rámci vyučování 

budou mít žáci možnost poznávat různé materiály, opravovat je, vyrábět určené předměty a 

připravovat pomůcky pro individuální činnosti potřebné při výuce jiných předmětů.  

 Předmět ovlivňuje rozvoj motoriky a vytváření pracovních dovedností žáků. Žáci postupně 

získávají dobré předpoklady ke správné volbě povolání a také k pozdějšímu společenskému 

uplatnění. Učí se také vytrvalosti, tvořivosti, je jim dána možnost realizovat vlastní nápady. 

 

Hodinová dotace: 1. - 5.ročník     1 hodina  

 

Výchovně vzdělávací strategie 

  

Kompetence k učení 
 

Učitel:  

- umožňuje žákům rozvoj postojů, dovedností a způsobů rozhodování metodami, které 

umožňují přímou zkušenost 

- dodává dostatek informačních zdrojů a učebních impulsů (nabídek . knihovna, internet, 

exkurze 

- umožňuje propojení informací se skutečným životem 

- klade důraz na vlastní úsudek, iniciativa, tvořivost, zodpovědnost, komunikační dovednosti, 

spolupráce, práce v týmu 

- podporuje tvořivost (práce na projektech) 

- vede žáky k hodnocení formou zpětné vazby 

- zařazuje metody, které podporují zvídavost 

- využívání kladného hodnocení 

 

Kompetence k řešení problémů 
- učitel postupuje od jednoduchých problémů ke složitějším 

- uplatňování mezipředmětových vztahů 

- rozvíjí schopnosti logického uvažování 

- podporuje netradiční způsoby řešení 

- podporuje účast žáků, podle jejich schopnosti, v různých soutěžích, zvláště tvořivých, tj. 

takových, kde je třeba uvažovat a hledat nové způsoby řešení úloh nebo zpracovávání údajů 

 

Kompetence komunikativní 
K utváření této kompetence je nutné: 

- nechat žáky při každé jejich činnosti hovořit o pozorovaném jevu nebo o vlastním způsobu  

řešení daného úkolu 

- umožnit žákům hovořit o poznaných souvislostech a zkušenostech z jejich života 

- práce v týmu 

- základy spolupráce a společenského prožívání 

- dávat žákům prostor k vyjádření vlastního názoru 

Kompetence sociální a profesionální 
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Učitel dbá na to, aby: 

- se žáci podíleli na stanovení pravidel pro práci v různě velkých skupinách a aby tato 

pravidla respektovali 

- se učili vzájemné toleranci a zodpovědnosti za plnění dílčích částí společenského úkolu 

- v případě potřeby dokázali požádat o pomoc a sami byli ochotni podle svých možností 

poskytnout 

 

Kompetence občanská 
Učitel vede žáky: 

- k vzájemnému slušnému chování bez hrubostí a násilí 

- k ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem, přírodě a kulturním a etickým hodnotám 

 

Kompetence pracovní 

Učitel se zaměřuje na: 

- dosažení zručnosti žáků při práci s různými materiály 

- udržování pořádku na pracovním místě 

- na osvojování základních pracovních dovedností a návyků 
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Předmět: Pracovní činnosti 

Ročník: 1. 

Hodinová dotace: 1 hodina týdně 

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 Práce s drobným materiálem 

 - vlastnosti materiálu ( přírodniny,  

   modelovací hmota, papír a karton,  

   textil, drát, fólie aj. 

 

 Konstrukční činnosti 

- stavebnice plošné, sestavovaní modelů 

 

 Pěstitelské práce 

- pěstování pokojových rostlin 

 

 Příprava pokrmů 

- jednoduchá úprava stolu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i 

netradičních   materiálů 

 

 

 

 zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi 

 

 

 pečuje o nenáročné rostliny 

 

 

 připraví tabuli pro jednoduché stolování 

 

Minimální úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření: žák zvládá základní manuální dovednosti při práci s 

jednoduchými materiály a pomůckami; vytváří jednoduchými postupy 

různé předměty z tradičních i netradičních materiálů 
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Předmět: Pracovní činnosti 

Ročník: 2. 

Hodinová dotace: 1 hodina týdně 

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 Práce s drobným materiálem 

 - jednoduché pracovní operace a nástroje 

 

 Konstrukční činnosti 

- stavebnice prostorové, sestavovaní  

   modelů 

 

 Pěstitelské práce 

- pěstování rostlin ze semen v místnosti 

 

 Příprava pokrmů 

- jednoduchá úprava stolu, pravidla  

   správného stolování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 pracuje podle slovního návodu a předlohy 

 

 

 zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicí 

 

 

 

 provádí pozorování přírody, zaznamenává a zhodnotí výsledky 

pozorování 

 

 se chová vhodně při stolování 

 

 

Minimální úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření: žák zvládá základní manuální dovednosti při práci s jednoduchými 

materiály a pomůckami; vytváří jednoduchými postupy různé předměty z 

tradičních i netradičních materiálů, 

pracuje podle slovního návodu a předlohy, 

zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi 
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Předmět: Pracovní činnosti 

Ročník: 3. 

Hodinová dotace: 1 hodina týdně 

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 Práce s drobným materiálem 

 - jednoduché pracovní operace a nástroje,  

   funkce a využití 

 

 Konstrukční činnosti 

- stavebnice konstrukční, sestavovaní  

   modelů 

 

 Pěstitelské práce 

- pěstování rostlin ze semen na 

zahradě(okrasné rostliny, léčivky, koření, 

zelenina aj.) 

 

 Příprava pokrmů 

- pravidla správného stolování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  pracuje podle slovního návodu a předlohy 

 

 

 

 zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi 

 

 

 

 provádí pozorování přírody, pečuje o nenáročné rostliny 

 

 

 

 

 se chová vhodně při stolování 

 

Minimální úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření: žák zvládá základní manuální dovednosti při práci s jednoduchými 

materiály a pomůckami; vytváří jednoduchými postupy různé předměty z 

tradičních i netradičních materiálů, 

provádí pozorování přírody v jednotlivých ročních obdobích a popíše jeho 

výsledky, pečuje o nenáročné rostliny, upraví stůl pro jednoduché stolování, 

chová se vhodně při stolování. 

 

 

Kooperace- 

skupinová práce, 

dovednost navazovat 

na druhé, pozitivní 

myšlení 
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Předmět: Pracovní činnosti 

Ročník: 4. 

Hodinová dotace: 1 hodina týdně 

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 Práce s drobným materiálem 

 - pracovní pomůcky a nástroje, 

   funkce a využití 

 

 

 

 Konstrukční činnosti 

- práce s návodem, předlohou 

 

 Pěstitelské práce 

- základní podmínky pro pěstování rostlin  

 

 Příprava pokrmů 

- základní vybavení kuchyně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 vytváří přiměřenými pracovními operacemi postupy na základě své 

představivosti 

 udržuje pořádek na svém místě a dodržuje zásady hygieny a 

bezpečnosti práce 

 

 

 provádí práci se stavebnicemi, jednoduchou montáž a demontáž 

 

 

 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské 

pokusy a pozorování 

 

 se orientuje v základním vybavení kuchyně 

 dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování 

 

Minimální úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření: žák zvládá základní manuální dovednosti při práci s jednoduchými 

materiály a pomůckami; vytváří jednoduchými postupy různé předměty z 

tradičních i netradičních materiálů, využívá při tvořivých činnostech s 

různým materiálem vlastní fantazii, provádí při práci se stavebnicemi 

jednoduchou montáž a demontáž, dodržuje základní podmínky a užívá 

postupy pro pěstování vybraných rostlin, uvede základní vybavení kuchyně, 

připraví samostatně jednoduchý pokrm, pracuje podle slovního návodu, 

předlohy, jednoduchého náčrtu 

 

 

 

Rozvoj schopností 

poznání - pružnost 

nápadů, 

originalita,kreativita 

 

Kooperace-

Dovednost odstoupit 

od vlastního názoru 

 

 

 

Kooperace -  

Rozvoj sociálních 

dovedností pro 

kooperaci při 

skupinové práci, 

navazování na 

myšlenku 
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Předmět: Pracovní činnosti 

Ročník: 5. 

Hodinová dotace: 1 týdně 

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 Práce s drobným materiálem 

 - lidové zvyky, tradice a řemesla 

 

 

 

 Konstrukční činnosti 

- práce s předlohou, jednoduchým náčrtem 

    

 Pěstitelské práce 

- půda a její zpracování, výživa rostlin,  

  osivo 

- rostliny jedovaté, rostliny jako drogy,  

  alergie 

 Příprava pokrmů 

- výběr, nákup a skladování potravin 

- technika v kuchyni - historie a význam 

 

 využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky 

lidových tradic 

 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k 

použitému materiálu 

 poskytne první pomoc při úrazu 

 žák pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu 

 volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a 

náčiní 

 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc 

při úrazu 

 připraví samostatně jednoduchý pokrm 

 udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje zásady hygieny 

a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu v kuchyni 

Minimální úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření: žák zvládá základní manuální dovednosti při práci s jednoduchými 

materiály a pomůckami, dodržuje pravidla správného stolování a 

společenského chování, při stolování udržuje pořádek a čistotu pracovních 

ploch, poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni, uplatňuje zásady správné 

výživy, volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k 

použitému materiálu, udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady 

hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při drobném poranění, 

udržuje pořádek na svém pracovním místě, dodržuje zásady hygieny a 

bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při drobném úrazu, užívá 

jednoduché pracovní nástroje a pomůcky, ošetřuje a pěstuje podle daných 

zásad pokojové i jiné rostliny a provádí pěstitelská pozorování, volí podle 

druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní, dodržuje 

zásady hygieny a bezpečnosti práce 

Kreativita, pružnost 

nápadů, originalita a 

citlivost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kooperace -  

Vedení a 

organizování práce 

ve skupině 
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Předmět:  Hudební výchova 

 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět hudební výchova vychází ze vzdělávacího oboru Hudební výchova z RVP ZV.  

Integruje v sobě část  tematického okruhu Osobnostní a sociální výchova  a  Výchova k myšlení 

v evropských a globálních souvislostech z RVP ZV.  Předmět je vyučován od 1. do5. třídy, 

v každém ročníku pro jedné vyučovací hodině. Výuka probíhá ve specializované učebně HV – 

v aule nebo v kmenové učebně s klavírem (malá budova). Při hudební výchově žáci rozvíjejí a 

prohlubují své schopnosti a dovednosti v základních činnostech – vokální, instrumentální, hudebně 

pohybové a poslechové. Žáci též získávají poznatky z hudební teorie a historie. 

 

 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 

Kompetence k učení 

- učitel vede žáky k vyhledávání informací o hudebních skladatelích   

 

Kompetence k řešení problémů 

- učitel zadává samostatné práce v podobě referátů na libovolné téma z oblasti hudby 

 

Kompetence komunikativní 

- učitel vytváří v hodinách prostor pro vyjádření vlastního uměleckého prožitku 

- učitel zařazuje jednoduchá hlasová  a dechová cvičení, pomocí nichž žák správně dýchá, 

správně používá hlas a zřetelně artikuluje 

 

Kompetence občanské 
- učitel nabízí žákům různé aktivity dle jejich zájmů a možností ( pěvecký sbor, zájmové 

kroužky – hra na flétnu, základní umělecká škola, účast v soutěžích) 

- učitel vede žáky k tomu, aby chápali umění a kulturu jako nedílnou součást lidského života 

- podporujeme žáky v jejich vlastní umělecké tvorbě, kterou mohou prezentovat před 

veřejností na různých vystoupeních 

 

Kompetence sociální a personální 

- žáci prezentují své referáty před třídou, vedeme je k tomu, aby vyslechli názory druhých a 

přiměřeně reagovali  

- vedeme žáky k tolerantnímu přístupu ke kulturním hodnotám různých národů a národnos
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Předmět: Hudební výchova 

Ročník: 1. 

Hodinová dotace: 1 hodina týdně 

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 správné pěvecké dýchání, zřetelná 

výslovnost, nasazení a tvorba tónu, hlasová 

hygiena 

 zpěv lidových a umělých písní s hudebním 

doprovodem (využití dynamiky) 

 rytmizace jednoduchých slovních spojení, 

říkadel 

 hudební hry  

 

 jednoduchý doprovod na rytmické nástroje 

z Orffova instrumentáře 

 hudební hry (ozvěna) 

 

 správné držení těla 

 chůze, pochod 

 jednoduché taneční hry a lidové tance 

 pohybové vyjádření hudby (pantomima a 

pohybová improvizace) 

 

 rozlišení zvuku, tónu, hlasu mluveného a 

zpívaného 

 poslech hudebních nástrojů 

 skladby přiměřené k věku dětí (vokální, 

instrumentální a vokálně instrumentální) 

 seznámení s hymnou ČR 

 

 seznámení s pojmy notová osnova, 

houslový klíč, noty 

 hudební abeceda 

 využívá správných pěveckých návyků (pěvecké dýchání, artikulace, 

hlasová hygiena) 

 

 zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně 

v jednohlase  

 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty 

 

 

 

 využívá Orffovy hudební nástroje 

 

 

 

 

 

 reaguje pohybem na znějící hudbu, zvládá jednoduché lidové tance 

 

 

 

 rozpozná základní hudební nástroje 

 odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální 

 

 

 ovládá hudební abecedu a základy hudební nauky 

 

Minimální úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření: žák zpívá jednoduché písně v rozsahu kvinty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozvoj schopností 

poznávání – cvičení 

smyslového 

vnímání, pozornosti, 

soustředění 
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Předmět:    Hudební výchova 

Ročník:      2. 

Hodinová dotace:  1 hod. týdně 

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 správné pěvecké dýchání, zřetelná 

výslovnost, měkké nasazení a tvorba 

tónu, hlasová hygiena 

 rozšiřování hlasového rozsahu 

 zpěv lidových a umělých písní 

s doprovodem i a capella (využití 

dynamiky) 

 seznámení s písní mollovou  

 rytmizace říkadel, rytmický kánon 

 seznámení s dvojhlasem (kánon) 

 jednoduchý doprovod na rytmické 

nástroje z Orffova instrumentáře 

 taneční hry se zpěvem a jednoduché 

lidové tance 

 pohybové vyjádření hudby a orientace 

v prostoru 

 

 poslech hudebních nástrojů 

 poslech skladeb přiměřené k věku dětí 

(vokální, instrumentální a vokálně 

instrumentální) 

 připomenutí hymny ČR 

 

 opakování již známých pojmů (notová 

osnova, houslový klíč, noty) 

 hodnota not (nota celá, půlová, 

čtvrťová, osminová) 

 rozlišování tempa (pomalé, rychlé) 

 hudební abeceda 

 využívá správných pěveckých návyků (pěvecké dýchání, artikulace, 

hlasová hygiena) 

 

 

 zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně 

v jednohlase (popř. jednoduchý dvojhlas, kánon) v durových a 

v mollových tóninách 

 

 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty 

 

 

 využívá Orffovy hudební nástroje 

 

 

 reaguje pohybem na znějící hudbu, zvládá jednoduché lidové tance 

 

 

 rozpozná základní hudební nástroje 

 odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální 

 

 zná hymnu ČR 

 

 ovládá hudební abecedu a základy hudební nauky 

Minimální úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření: žák zpívá jednoduché písně v rozsahu kvinty, správně a 

hospodárně dýchá a zřetelně vyslovuje při rytmizaci říkadel i při zpěvu, 

reaguje pohybem na tempové a rytmické změny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozvoj schopnosti 

poznávání – cvičení 

smyslového vnímání, 

pozornosti, sousředění 
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Předmět:    Hudební výchova 

Ročník:      3. 

Hodinová dotace:  1 hod. týdně 

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 pokračování v osvojených činnostech 

(dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba 

tónu) 

 pěvecké dělení slov, vázání tónů 

 zpěv lidových a umělých písní 

s dynamikou 

 zpěv dvojhlasně, kánon  

 tónová řada a rozložený trojzvuk v dur 

a moll 

 zpěv hymny ČR 

 zdokonalování doprovodu na rytmické 

nástroje z Orffova instrumentáře  

 taktování na 2 a 3 doby 

 vyjádření hudební nálady, pohybová 

improvizace s využitím tanečních 

kroků 

 taneční hry se zpěvem a jednoduché 

lidové tance 

 valčíkový a polkový krok 

 poslech – zdokonalování se 

v poznávání hudebních nástrojů 

(roztřídění do jednotlivých skupin) 

 poznávání hudby zábavné a slavnostní, 

hymna ČR 

 určování vlastností tónů 

 interpretace hudby 

 psaní not a pomlk, dynamická 

znaménka,  

 hudební abeceda 

 využívá správných pěveckých návyků  

 

 zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně 

v jednohlase (popř. jednoduchý dvojhlas, kánon) v durových a 

v mollových tóninách  

 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty 

 

 zná hymnu ČR 

 

 využívá Orffovy hudební nástroje 

 

 reaguje pohybem na znějící hudbu, zvládá jednoduché lidové tance, 

valčíkový a polkový krok 

 

 rozpozná a roztřídí základní hudební nástroje do jednotlivých skupin 

 

 

 odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální 

 

 určí vlastnosti tónů 

 

 

 ovládá hudební abecedu a základy hudební nauky 

Minimální úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření: žák zpívá jednoduché písně v rozsahu kvinty, správně a 

hospodárně dýchá, rozliší sílu zvuku, pozorně vnímá jednoduché skladby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozvoj schopností 

poznávání – cvičení 

smyslového vnímání, 

pozornosti a 

soustředění 
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Předmět: Hudební výchova 

Ročník:  4. 

Hodinová dotace: 1 hodina týdně 

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 správné pěvecké dýchání, výslovnost, 

nasazení a tvorba tónu, pěvecké dělení slov, 

vázaní tónů 

 sjednocování hlasového rozsahu c1 – d2 

 zpěv lidových a umělých písní s dynamikou 

v dur i moll 

 průprava dvojhlasu  

 zpěv a poslech hymny ČR 

 doprovod pomocí jednoduchých hudebních 

nástrojů z Orffova instrumentáře 

 taktování na 2 a 3 doby 

 upevňování polkového a valčíkového kroku 

 vyjádření charakteru poslouchané hudby a 

emocionálního zážitku pohybem (improvizace 

s využitím tanečních kroků) 

 

 poslech - zdokonalování se v poznávání 

hudebních nástrojů, seznámení s orchestrem 

 metrorytmické, tempové a dynamické změny 

v hudbě 

 hudba taneční, pochodová, ukolébavka, opera, 

seznámení s hudební formou (rondo, variace) 

 stupnice C – dur, posuvky, synkopa 

 využívá získané pěvecké dovednosti 

 

 

 zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně 

v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách 

 

 zná hymnu ČR 

 využívá Orffovy hudební nástroje 

 

 ztvární hudbu pohybem s využitím tanečních kroků (pohybová 

improvizace) 

 

 

 rozpozná hudební nástroje a zařadí do jednotlivých skupin 

(seznámení s orchestrem) 

 při poslechu skladby upozorní na metrorytmické, tempové a 

dynamické změny 

 určí vlastnosti tónů 

 

 ovládá základy hudební nauky 

 

Minimální úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření: žák  zpívá písně v přiměřeném rozsahu k individuálním 

schopnostem,  propojí vlastní pohyb s hudbou, doprovodí spolužáky na 

rytmické hudební nástroje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evropa a svět nás 

zajímá  

- Tanec bizonů- 

ukázka indiánské 

hudby 

 

 

Rozvoj schopností 

poznávání –  

cvičení, 

 smyslového  

vnímání,  

pozornosti, 

soustředění 
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Předmět:    Hudební výchova 

Ročník:      5. 

Hodinová dotace:  1 hod. týdně 

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 správné pěvecké dýchání, zřetelná 

výslovnost, měkké nasazení a tvorba 

tónu, hlasová hygiena, pěvecké dělení 

slov a vázání tónů 

 střídavý dech 

 sjednocování hlasového rozsahu h – d2 

 zpěv lidových a umělých písní v dur i 

moll jednohlasně či dvojhlasně 

 tříhlasý kánon 

 zpěv a poslech hymny ČR (seznámení 

s hymnou SR) 

 doprovod pomocí hudebních nástrojů 

z Orffova instrumentáře 

 taktování na 2, 3 a 4 doby 

 pohybové vyjádření charakteru písně a 

poslouchané hudby (využití tanečních 

kroků) 

 poslech hudby vokální, instrumentální a 

vokálně instrumentální 

 hudba zábavná, slavnostní, taneční, 

seznámení s populární hudbou a 

s pojmem symfonie 

 metrorytmické, tempové, dynamické a 

harmonické změny v hudbě 

 stupnice a tónina, intervaly, akord, 

předznamenání, fermáta 

 základy hudební nauky         

 využívá získané pěvecké dovednosti 

 

 zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky 

přesně v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových 

tóninách 

 

 zná hymnu ČR 

 

 využívá Orffovy hudební nástroje  

 

 ztvární hudbu pohybem s využitím tanečních kroků (pohybová 

improvizace) 

 

 rozpozná hudební nástroje a zařadí do jednotlivých skupin ( 

orchestr ) 

 

 rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby 

 

 při poslechu skladby upozorní na metrorytmické, tempové a  

dynamické změny 

 

 ovládá základy hudební nauky 

 

Minimální úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření: žák  zpívá písně v přiměřeném rozsahu k individuálním 

schopnostem,  odliší tóny podle výšky, síly a barvy, pozorně vnímá 

znějící hudbu různých skladeb, správně hospodaří s dechem při 

interpretaci písní, frázování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozvoj schopností 

poznávání – cvičení 

smyslového 

vnímání,pozornosti a 

soustředění 
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Předmět:  Tělesná výchova 

 

Charakteristika vyučovacího  předmětu 
 

 

Veškeré tělesné pohybové aktivity vedou k všestrannému rozvoji žáka, nejen ke zvýšení jeho 

pohybových schopností a dovedností, ale i k posílení jeho charakterových vlastností (zodpovědnost, 

spolupráce, vytrvalost, odvaha, schopnost respektovat pokyny, umět se podřídit kolektivu …..). 

Tělesná výchova pěstuje u žáků kladný vztah ke sportu a pohybu vůbec, aby se sport stal součástí 

jejich zdravého životního stylu. Systémem jednoduchých pohybových a sportovních aktivit vede ke 

zvyšování tělesné zdatnosti a k správnému držení těla žáků. 

Vštěpováním pohybových návyků a vyvoláním radostného pocitu z pohybu u dětí se podílíme na 

zvyšování jejich psychické odolnosti vůči negativním vlivům svého okolí a na posilování jejich 

charakterových vlastností. Základní a důležitou metodou, která slouží ke splnění všech těchto cílů a 

úkolů je HRA a dodržování herních pravidel. 

Osvojením základů herních technik a taktických postupů, zvyšujeme u žáků nejen pohybové 

schopnosti, ale také podporujeme jejich prostorovou orientaci, schopnost správného a rychlého 

rozhodování i schopnost pohotově reagovat. 

Neustále věnujeme patřičnou pozornost bezpečnosti při výuce Tv, průběžně opakujeme 

bezpečnostní pravidla, upozorňujeme na možnosti úrazů, snažíme se vštípit pocit zodpovědnosti za 

své chování a svoji bezpečnost, pocit sounáležitosti a ohleduplnosti ke svým spolužákům. 

Tělesná výchova je předmět, kde je nutný diferencovaný přístup k žákům podle jejich momentální 

tělesné zdatnosti. Zde musíme citlivě hodnotit každého žáka, vzhledem k jeho individuálním 

možnostem a předpokladům pro zvládnutí různých pohybových aktivit. 

V hodinách Tv se nezaměříme jen na rozvoj a zdokonalování pohybových schopností, ale také 

vštěpujeme důležité hygienické zásady s tím spojené. 

Pohybové činnosti by měly prolínat a doplňovat i další oblasti výchovy, měly by se objevovat i 

v dalších předmětech jako např. vhodné rozcvičky, pohybové hry, taneční prvky. 

 

 Do výuky TV je od 1. do 5. ročníku zařazen i plavecký výcvik, který realizuje  plavecká 

škola.  Žáci absolvují v každém  ročníku celkem  9 lekcí plaveckého výcviku, přičemž jedna  lekce 

zahrnuje dvě vyučovací hodiny. Výuka je organizována pod odborným vedením instruktorů  

plavecké školy. Žáci jsou podle svých schopností rozřazeni do menších skupin a výuka plavání tak 

probíhá diferencovaně. Dle možností zařazujeme  do hodin  také výuku  bruslení, která probíhá na 

zimním stadionu. 

Hodinová dotace :  v 1. – 5. ročníku  -  2 vyučovací  hodiny 

 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 

Kompetence k učení 

       - učitel vede žáky k vyhledávání informací z různých zdrojů 

 

Kompetence k řešení problémů 

-  učitel dbá na bezpečnost žáků a vede žáky k nacvičování vhodné a správné dopomoci 

a záchrany při cvičení 
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Kompetence komunikativní 

- žáci před třídou prezentují své výsledky, hodnotí práci dalších žáků 

 

Kompetence sociální a personální 

- učitel dbá  rozdílu mezi chlapci a děvčaty 

- učitel vytváří příležitost pro práci ve skupině či týmu 

- upevňuje charakterové vlastnosti žáků, rozvíjí sociální vztahy 

 

Kompetence občanské 

- učitel vede žáky k vzájemné toleranci a respektování druhých 

- vede žáky, aby plnili své povinnosti a tolerovali druhé 

Kompetence pracovní 

- účelně zaměstnává co nejvíce žáků vhodnými bezpečnými úkoly ke cvičení ve 

družstvech 

- volí program s ohledem na roční období a materiálně technické vybavení školy 

- rozvíjí pohybové schopnosti žáků 

- snaha u žáků získat návyky správného držení těla 

- vede žáky k vědomému  zvládnutí pohybu 

- neustále seznamuje žáky s důležitostí dodržování bezpečnostních zásad 

- seznamuje žáky s důležitostí správného rozcvičení 

- učí žáky cítit,  vnímat hudbu a umět ji vyjadřovat pohybem, snažit se rozvíjet 

rytmické cítění 
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Předmět: Tělesná výchova 

Ročník: 1. 

Hodinová dotace: 2 hodiny 

Učivo: 

 

Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 Poznatky z Tv a sportu 

 

 

 

 

 

 

 průpravná, kondiční rytmická, 

kompenzační a relaxační cvičení 

 

 

 

 

 

 Gymnastika 

 akrobacie – pády vzad, pády stranou, 

kotoul vpřed 

 přeskok  

 kladina – chůze s dopomocí 

 cvičení s náčiním, hrazda 

 Atletika 

 běžecká abeceda 

 rychlé běhy 20-60m 

 vytrvalostní běh 

 běh v terénu do 10min 

 skok do dálky z místa 

 hod míčkem 

 

 

 reaguje na jednoduché povely a signály 

 používá vhodné oblečení a obuv na sport 

 respektuje význam přípravy organismu před cvičením 

 respektuje zásady fair play 

 dodržuje pokyny pro bezpečnost při pohybových činnostech 

 

 

 zná zásady správného sezení, držení těla ve stoji, dýchání 

 snaží se o správné provádění cviků pod vedením učitele 

 ví, jak odstranit cvičením únavu při výuce (s pomocí učitele) 

 umí vyjádřit jednoduchou melodii, rytmus a hlasitost doprovodu 

pohybem 

 předvede jednoduchý taneční krok s hudbou 

 

 dodržuje zásady bezpečnosti při pohybových činnostech  

 předvede v souladu se svými individuálními schopnostmi pády, 

kotoul vpřed, přeskok, chůzi po kladině s dopomocí, vybrané cvičení 

s náčiním, ručkování ve visu 

 

 opakuje po učiteli běžeckou abecedu 

 předvede v souladu s individuálními předpoklady základní pohybové 

výkony 

 usiluje o jejich zlepšení 

 zná základní pravidla bezpečnosti při atletických činnostech a za 

pomoci učitele je dodržuje 

 zná základní pojmy související s během, skokem do dálky a hodem, 

dovede pojmenovat základní atletické disciplíny 
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 Sportovní hry 

 

 

 

 Turistika 

 

 

 

 

 Bruslení 

 

 

 

 Plavání 

 

 

 Turnaje v průběhu roku 

             fotbal – turnaj 1. tříd 

 atletika – víceboj (50m, 600m, hod      

 míčkem bez rozběhu,  

 skok daleký z místa) 

 

 Pohybové hry a netradiční pohybové 

činnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ovládá a dodržuje základní pravidla 

 snaží se spolupracovat s ostatními hráči 

 dodržuje pravidla fair play 

 

 respektuje ochranu životního prostředí 

 dokáže překonat přírodní překážky 

 ví, že turistika a pobyt v přírodě patří k nejzdravějším pohybovým 

aktivitám 

 

 dodržuje bezpečnost při bruslení 

 obuje se dopomocí 

 předvede chůzi a skluz 

 

 adaptuje se vodní prostředí 

 ví, jaké jsou zásady hygieny a bezpečnosti při plavání a dovede je za 

pomoci uplatňovat 

 dýchá do vody 

 splývá 

 uvědomuje si, že nejnebezpečnější je plavání v neznámé vodě a 

přeceňování vlastních sil 

 

 dodržuje pravidla bezpečnosti při různých druzích her a v různých 

podmínkách 

 

 

Minimální úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření: žák zvládá podle pokynů přípravu na pohybovou činnost 
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Předmět: Tělesná výchova 

Ročník: 2. 

Hodinová dotace: 2 hodiny 

Učivo: 

 

Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 Poznatky z TV a sportu 

 

 

 

 

 

 

 Průpravná, kondiční, rytmická, 

kompenzační a relaxační cvičení 

 

 Gymnastika 

 akrobacie - pády vzad, pády stranou, 

kotoul vpřed, vzad 

 kladina – chůze bez dopomoci 

 hrazda – ručkování ve visu 

 cvičení s náčiním  

 přeskok 

 

 Atletika 

 běžecká abeceda 

 rychlé běhy 20 – 60m 

 vytrvalostní běh 

 běh v terénu do 10min 

 skok do dálky s rozběhem 

 hod míčkem bez rozběhu 

 

 

 správně reaguje na jednoduché povely a signály 

 dokáže nastoupit s ostatními do řadu, dvojřadu, do družstev 

 používá vhodné oblečení a obuv na sport 

 dokáže vysvětlit, proč se rozcvičuje 

 dodržuje zásady fair play a pozná přestupek 

 dodržuje pokyny pro bezpečnost při pohybových činnostech  

 

 správně provádí cviky pod vedením učitele 

 předvede 2 jednoduché taneční kroky s hudbou 

 

 dodržuje zásady bezpečnosti při pohybových činnostech 

 předvede v souladu se svými individuálními schopnostmi pády vzad 

a stranou, kotoul vpřed a vzad, chůzi po kladině bez dopomoci, 

sestavu se zvoleným náčiním, ručkování ve visu 

 průpravná cvičení pro nácvik gymnastického odrazu z trampolínky 

 nacvičuje  přeskok snížené švédské bedny 

 

 

 

 

 opakuje přesně po učiteli běžeckou abecedu 

 předvede základní pohybové výkony 

 usiluje o jejich zlepšení 

 zvládá základní techniku běhu, skoku do dálky a hodu míčkem 
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 Sportovní hry 

 

 

 

 

 Turistika 

 

 

 

 Bruslení 

 

 

 

 Plavání 

 

 Turnaje v průběhu roku 

 fotbal – McDonald Cup 

 atletika – víceboj (50m, 600m, hod 

míčkem, skok daleký s rozběhem) 

 Pohybové hry a netradiční pohybové 

činnosti 

 

 

 

 

 

 ovládá a dodržuje základní pravidla 

 snaží se spolupracovat s ostatními hráči 

 dodržuje pravidla fair play a pozná zjevný přestupek 

 adekvátně na přestupek reaguje 

 

 respektuje ochranu životního prostředí 

 dokáže překonat přírodní překážky 

 umí se připravit na turistickou akci 

 

 dodržuje bezpečnost při bruslení 

 obuje se s dopomocí 

 předvede chůzi a skluz 

 

 adaptuje se vodní prostředí 

 ví, jaké jsou zásady hygieny a bezpečnosti při plavání a dovede je za 

pomoci uplatňovat 

 dýchá do vody 

 splývá 

 uvědomuje si, že nejnebezpečnější je plavání v neznámé vodě a 

přeceňování vlastních sil 

 dodržuje pravidla bezpečnosti při různých druzích her a v různých 

podmínkách 

 

Minimální úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření: žák zvládá podle pokynů přípravu na pohybovou činnost, dodržuje 

základní zásady bezpečnosti při pohybových činnostech a má osvojeny 

základní hygienické návyky při pohybových aktivitách, reaguje na základní 

pokyny a povely k osvojované činnosti. 
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Předmět: Tělesná výchova 

Ročník: 3. 

Hodinová dotace: 2 hodiny 

Učivo: 

 

Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 Poznatky z Tv a sportu 

 

 

 

 Pořadová cvičení 

 

 

 Průpravná, kondiční, kompenzační a 

relaxační cvičení 

 

 

 

 Gymnastika 

 akrobacie 

 přeskok 

 kladina 

 šplh 

 

 

 Rytmická cvičení 

 

 

 

 Atletika 

 běh 

 skok daleký 

 

 pozná vhodné oblečení a obuv na sport 

 dodržuje zásady fair play chování 

 dokáže odpovědět na otázku: “Proč se rozcvičujeme?“ 

 

 přesně reaguje na povely: pozor, pohov, rozchod 

 dokáže nastoupit s ostatními do: řadu, dvojřadu, zástupu, dvojstupu 

 

 pod vedením učitele přesně opakuje cviky 

 zná základní nevhodné činnosti, které ohrožují jeho zdraví 

 dovede prožívat cvičení a soustředit se na správné a přesné provedení 

pohybu 

 

 předvede pády vzad a stranou 

 předvede kotoul vpřed a vzad 

 provede rozběh a odraz z můstku snožmo 

 předvede přeskok přes 2-3 díly švédské bedny 

 přejde kladinu bez dopomoci 

 provede šplh o tyči s přírazem, spouštění ručkováním 

 

 pod vedením učitele přesně opakuje cviky 

 po předvedení opakuje: krok přísunný, poskočný, přeměnný, cval 

 zná názvy některých základních lidových a umělých tanců 

 

 po učiteli opakuje běžeckou abecedu 

 na povely odstartuje z polovysokého a nízkého startu 

 při krátkém běhu nekříží dráhu a nezastavuje se před cílem 

 skočí do dálky po rozběhu a odrazu z jedné nohy 
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 hod 

 

 

 Sportovní hry 

 vybíjená 

 minifotbal 

 minibasketbal 

 

 

 

 

 

 Plavání 

 

 

 Bruslení 

 

 

 

 Turistika 

 

 

 Turnaje v průběhu roku 

fotbalový turnaj McDonald´s Cup 

atletický čtyřboj (běh 50m, 600m, hod 

míčkem, skok do dálky) 

přespolní běh 

turnaj ve vybíjené 

 odhodí míček z místa ze správného odhodového postoje 

 

 uvědomuje si význam sportovních her pro rozvoj herních dovedností 

a herního myšlení (tvořivosti) 

 zvládá konkrétní hry se zjednodušenými pravidly a dovede je 

využívat 

 chytá míč do „košíčku“, odhazuje míč jednou rukou 

 přihrává obouruč i jednoruč 

 přihraje vnitřním nártem, proběhne slalom s míčem 

 dribluje na místě a za pohybu 

 

 

 splývá, dýchá do vody 

 ovládá jeden plavecký způsob 

 

 samostatně se obuje, bezpečně vstoupí na led 

 samostatně jezdí popředu 

 dokáže zastavit 

 

 umí se vhodně chovat v dopravních prostředcích 

 zvládá základní pohyb v mírně náročném terénu 

 umí se samostatně připravit na turistickou akci 

 

Minimální úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření: žák reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti, 

projevuje kladný postoj k motorickému učení a pohybovým aktivitám, zvládá 

základní způsoby lokomoce a prostorovou orientaci podle individuálních 

předpokladů. 

 

 

 

 

 



 

 

106 
 

Předmět: Tělesná výchova 

Ročník: 4. 

Hodinová dotace: 2 hodiny 

Učivo: 

 

Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 Poznatky z TV a sportu 

 

 

 

 

 Pořadová cvičení 

 

 

 Průpravná, kondiční, kompenzační a 

relaxační cvičení 

 

 Gymnastika 

 akrobacie 

 přeskok  

 hrazda 

 kladina 

 šplh 

 

 

 

 

 Rytmická cvičení 

 

 

 

 Atletika 

 běh 

 skok daleký 

 pozná vhodné oblečení a obuv na sport 

 dodržuje zásady fair play chování 

 dokáže odpovědět na otázku: „Proč po cvičení děláme protahovací a 

relaxační cviky?“ 

 

 rychle a přesně reaguje na povely: pozor, pohov, rozchod 

 dokáže nastoupit s ostatními do: řadu, dvojřadu, zástupu, dvojstupu 

 

 pod vedením učitele přesně opakuje cviky 

 

 

 předvede pády vzad a stranou 

 předvede kotoul vpřed a vzad 

 předvede spojení kotoulu vpřed a vzad 

 provede rozběh a odraz z můstku snožmo 

 předvede přeskok přes 3-4 díly švédské b. 

 s pomocí učitele provede shyb stojmo – odrazem přešvih do vzporu 

vzad stojmo – stoj, shyb stojmo – svis závěsem v podkoleni – stoj 

 přejde kladinu bez dopomoci 

 vyšplhá 3m na tyči 

 

 pod vedením  učitele přesně opakuje cviky 

 po předvedení opakuje různé typy kroků, cval 

 zatancuje mazurku 

 

 po předvedení opakuje běžeckou abecedu 

 na povely odstartuje z polovysokého a nízkého startu 

 skočí do dálky po rozběhu a odrazu z jedné nohy 
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 hod 

 

 

 Sportovní hry 

 vybíjená 

 minifotbal 

 minibasketbal 

 miniházená 

 

 

 Plavání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bruslení 

 

 

 

 Turistika 

 

 

 

 umí provést úpravu doskočiště 

 odhodí míček z rozběhu ze správného odhodového postoje 

 

 ovládá základní pravidla jednotlivých her a variace her jednoho 

druhu 

 udrží míč pod kontrolou družstva, řeší situaci jeden proti jednomu 

 přihrává jednoruč a obouruč, vnitřním nártem 

 pohybuje se s míčem i bez míče, dokáže zastavit 

 vede míč driblinkem, nohou 

 vystřelí na koš i na branku 

 

 provádí průpravná cvičení na suchu 

 splývá, dýchá do vody 

 zvládá jeden plavecký styl, nebojí se vody, dovede reagovat na 

překážku v cestě (plavce) a dosáhne břehu z kteréhokoli místa 

v bazénu 

 zvládá v souladu s individuálními předpoklady základní plavecké 

dovednosti  

 ovládá prvky sebezáchrany a bezpečnosti 

 

 samostatně se obuje, bezpečně vstoupí na led 

 samostatně jezdí popředu 

 dokáže zastavit, zatočit 

 

 dovede se orientovat podle mapy (s pomocí učitele) 

 umí se chovat ohleduplně k přírodě 

 

Minimální úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření: žák chápe význam tělesné zdatnosti pro zdraví a začleňuje pohyb 

do denního režimu, zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení v 

souvislosti s vlastním svalovým oslabením, zdokonaluje základní pohybové 

dovednosti podle svých pohybových možností a schopností. 
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Předmět: Tělesná výchova 

Ročník: 5. 

Hodinová dotace: 2 hodiny 

Učivo: 

 

Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 Poznatky z TV a sportu 

 

 

 

 

 Pořadová cvičení 

 

 

 Průpravná, kondiční, kompenzační a 

relaxační cvičení 

 

 

 

 

 Gymnastika 

 akrobacie 

 přeskok 

 hrazda 

 kladina 

 šplh 

 

 

 Rytmická cvičení 

 

 

 

 Atletika 

 pozná vhodné oblečení a obuv na sport 

 dodržuje zásady fair play chování 

 dokáže odpovědět na otázku: „Co hrozí tělu při jednostranném 

posilování?“ 

 

 rychle a přesně reaguje na povely:pozor, pohov, rozchod 

 s ostatními nastoupí do: řadu, dvojřadu, zástupu, dvojstupu 

 

 umí se samostatně rozcvičit 

 dovede tvořivě zacházet s pohybovými dovednostmi a vytvářet 

vlastní pohybové představy 

 umí předvést 4 posilovací cviky na různé části těla 

 umí předvést 2 relaxační cviky 

 

 předvede akrobatické kombinace, stoj na rukou s dopomocí učitele 

 provede rozběh a odraz z můstku snožmo 

 předvede roznožku a skrčku přes kozu 

 umí poskytnout základní dopomoc a záchranu při cvičení 

 samostatně provede shyb stojmo – svis závěsem v podkoleni – stoj 

 přejde kladinu bez dopomoci 

 vyšplhá 3m na tyči 

 

 pod vedením učitele přesně opakuje cviky, zvládá polkový a 

valčíkový krok 

 zatancuje mazurku a polku 

 

 předvede běžeckou abecedu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psychohygiena – 

uvolňovací cviky, 

relaxace 
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 běh 

 skok daleký 

 hod 

 

 Sportovní hry 

 minifotbal 

 vybíjená 

 minibasketbal 

 miniházená 

 přehazovaná 

 

 

 

 Bruslení 

 

 

 

 Turistika 

 

 

 

 Plavání 

 nastaví si startovní blok 

 skočí do dálky po rozběhu a odrazu z jedné nohy (odraz z prkna) 

 odhodí míček z rozběhu ze správného odhodového postoje 

 

 ovládá základní pravidla jednotlivých her 

 spolupracuje se svými spoluhráči při hře 

 používá správné držení míče 

 předvede základní hráčský postoj a obrátku s míčem 

 dribluje na místě a za pohybu 

 přehodí hřiště na přehazovanou 

 dovede zaznamenat výsledek utkání a pomáhat při rozhodování 

 uplatňuje zásady fair play jednání ve hře 

 

 samostatně se obuje a bezpečně vstoupí na led 

 samostatně jezdí popředu 

 dokáže zastavit, zatočit překládáním 

 

 dovede spojit turistiku s další pohybovou a poznávací činností 

dovede ošetřit i větší poranění v improvizovaných podmínkách 

 

 zvládá základní plavecké dovednosti  

 zvládá v souladu s individuálními předpoklady vybranou plaveckou 

techniku, prvky sebezáchrany a bezpečnosti“ 

 ovládá prvky sebezáchrany a bezpečnosti 

Minimální úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření: žák uplatňuje hygienické a bezpečnostní zásady pro provádění 

zdravotně vhodné a bezpečné pohybové činnosti, reaguje na pokyny k 

provádění vlastní pohybové činnosti, dodržuje pravidla her a jedná v duchu 

fair play, zlepšuje svou tělesnou kondici, pohybový projev a správné držení 

těla, zvládá podle pokynu základní přípravu organismu před pohybovou 

činností i uklidnění organismu po ukončení činnosti a umí využívat cviky na 

odstranění únavy. 
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Nepovinný předmět: Hra na flétnu 

 

 
Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Předmět je vyučován jednu hodinu týdně pro žáky od 1. do 4. třídy. Výuka probíhá ve 

specializované učebně HV s klavírem (malá budova) nebo v aule 2. stupně. Při hře na flétnu žáci 

rozvíjejí a prohlubují své schopnosti a dovednosti v základních činnostech - instrumentální a 

poslechové. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 

Kompetence k učení 

- učitel podporuje účast žáků na soutěžích                                    

- učitel vede žáky k vyhledávání informací o hudebních skladatelích                                      

Kompetence k řešení problémů 

- učitel vede žáky k samostatnému výběru skladby 

Kompetence komunikativní 

- učitel vytváří v hodinách prostor pro vyjádření vlastního uměleckého prožitku 

- učitel zařazuje jednoduchá dechová, rytmická a melodická cvičení, pomocí nichž žák 

správně dýchá a tvoří kvalitní tón 

Kompetence sociální a personální 

- žáci se prezentují na veřejných vystoupeních (i před žáky školy) a vedeme je k tomu, aby 

vyslechli názory druhých a přiměřeně reagovali 

- vedeme žáky k tolerantnímu přístupu ke kulturním hodnotám různých národů                            

a národností 

Kompetence občanské 

- učitel nabízí žákům různé další aktivity dle jejich zájmů a možností (pěvecký sbor, základní 

umělecká škola, účast v soutěžích) 

- učitel vede žáky k tomu, aby chápali umění a kulturu jako nedílnou součást lidského života 

- podporuje žáky v jejich vlastní umělecké tvorbě, kterou mohou prezentovat před veřejností 

na různých vystoupeních  
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Nepovinný předmět: Hra na flétnu  

Ročník:  1. - 4.   

Hodinová dotace: 1 hodina týdně 

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 

 postoj, dýchání, nasazení tónu (rovný 

tón)                                                                                                                   

 

 údržba nástroje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 rytmická a melodická cvičení (stupnice 

C dur)                                                                                                                                                                                                                                                                                

 hra s doprovodným nástrojem (bez 

doprovodu) písní lidových a lehkých 

přednesových skladeb v rozsahu c1 – d2                                                                                                                                                  

 legato, staccato, tenuto                                                                            

 hudebně výrazové prostředky                                                                                                                                        

 souhra v souboru                                                                                                                                                               

 hudební nauka                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 správně stojí, drží nástroj a nadechuje se                                                                                                                                       

 nasazuje a hraje rovný tón                                                                                                                                                      

 dbá na správnou údržbu nástroje                                                                                                                                      

 zopakuje po učiteli lehké rytmické i melodické útvary                                                                                             

 zahraje stupnici C dur                                                                                                                                               

 hraje lidové písně (skladby) bez doprovodu či s doprovodem 

jiného hudebního nástroje                                                                                                

 

 uplatní hru legato, staccato a tenuto                                                                                                                            

 využívá hudebně výrazové prostředky                                                                                                                                

 uplatňuje získané dovednosti při souhře v souboru                                                                                         

 ovládá základy hudební nauky                                                                                                                                                

 prezentuje se na veřejných vystoupeních                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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Nepovinný předmět: Sborový zpěv 

 

 
Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Předmět je vyučován jednu hodinu týdně pro žáky od 1. do 4. třídy. Výuka probíhá ve 

specializované učebně HV s klavírem (malá budova) nebo v aule 2. stupně. Při sborovém zpěvu 

žáci rozvíjejí a prohlubují své schopnosti a dovednosti v základních činnostech - vokální, 

instrumentální a hudebně pohybové. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 

Kompetence k učení 

- učitel klade důraz na čtení s porozuměním a práci s textem  

- učitel podporuje účast žáků na pěveckých soutěžích                                                                         

Kompetence k řešení problémů 

- učitel vede žáky k samostatnému výběru písní do programu  

Kompetence komunikativní 

- učitel vytváří v hodinách prostor pro vyjádření vlastního uměleckého prožitku 

- učitel zařazuje hlasová a dechová cvičení, pomocí nichž žák správně dýchá, používá hlas a 

zřetelně artikuluje  

Kompetence sociální a personální 

- žáci se prezentují na veřejných vystoupeních (i před žáky školy) a vedeme je k tomu, aby 

vyslechli názory druhých a přiměřeně reagovali 

- vedeme žáky k tolerantnímu přístupu ke kulturním hodnotám různých národů                                   

a národností 

Kompetence občanské 

- učitel nabízí žákům různé další aktivity dle jejich zájmů a možností (hra na flétnu, základní 

umělecká škola, účast v soutěžích) 

- učitel vede žáky k tomu, aby chápali umění a kulturu jako nedílnou součást lidského života 

- podporuje žáky v jejich vlastní umělecké tvorbě, kterou mohou prezentovat před veřejností 

na různých vystoupeních  
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Nepovinný předmět: Sborový zpěv  

Ročník:  1. - 4.   

Hodinová dotace: 1 hodina týdně  

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 

 správné pěvecké dýchání, zřetelná 

výslovnost, měkké nasazení a tvorba 

tónu, vázání tónů                                                                                                                                                                             

 hlasová hygiena                                                                                                                                                                                   

 pěvecké dělení slov: frázování                                                                                                                                           

 hlasová hygiena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 sjednocování hlasového rozsahu c1 - d2                                                                                                                                            

 rytmizace jednoduchých slovních 

spojení  a říkadel                                                                                                                                               

 jednohlasý zpěv písní v dur i moll (písně 

lidové, umělé a populární)                                                                   

 seznámení s dvojhlasem (kánon)                                                                                                                              

 hudebně výrazové prostředky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 hra a tvorba doprovodů s využitím 

nástrojů Orffova instrumentáře                                                                     

 taneční kroky a vlastní pohybové 

ztvárnění písně (lidové tance) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 využívá správných pěveckých návyků při zpěvu i při mluvě 

(pěvecké dýchání, artikulace, hlasová hygiena)                                                                                                                                                              

 

 

 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty                                                                                                                                                                  

 

 zpívá intonačně a rytmicky přesně v jednohlase (popř. 

jednoduchý dvojhlas - kánon) v durových a mollových tóninách                                                                                                                                 

 

 orientuje se v písni a vnímá užité hudebně výrazové prostředky                                                                                                                                                                                                   

 hraje a vytváří jednoduché doprovody k písním (využívá 

Orffovy hudební nástroje)                                                                                                                            

 reaguje pohybem na znějící hudbu, zvládá jednoduché lidové 

tance                                                                   

 

 prezentuje se na veřejných vystoupeních                                                                                                                                                 
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5.2 Druhý stupeň 
 

 

 

 

Předmět:  Český  jazyk a literatura 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura 

z RVP ZV. Vyučuje  se jako samostatný předmět od 6.-9. ročníku s následující hodinovou dotací:  

v 6. a 8. ročníku – 5 hodin týdně, v 7. a 9. ročníku – 4 hodiny týdně. Předmět se skládá ze tří 

tematických okruhů: komunikace a slohová výchova, jazyková výchova a literární výchova.  

Cílem vzdělávání je rozvíjení kultivovaného písemného i ústního projevu. Žáci se učí porozumět 

různým druhům jazykových projevů, číst s porozuměním, vnímat literaturu jako specifický  zdroj 

poznání a prožitků a využívat různých zdrojů informací (slovníky, encyklopedie, katalogy, 

bibliografie, internet). V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné 

k osvojování spisovné podoby českého jazyka.  

Do předmětu jsou integrovány některé tematické okruhy z průřezových témat Osobnostní a sociální 

výchova, Multikulturní výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a 

Mediální výchova z RVP ZV.  

 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 

Kompetence k učení 

- učitel vede žáky k vyhledávání a třídění informací, k práci s jazykovými příručkami 

- učitel zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu jednotlivých žáků (zejména u 

žáků s dysporuchami) 

- žáci si osvojují základní jazykové a literární pojmy 

- učitel motivuje žáky k tomu, aby získané informace doplňovali nebo porovnávali s jinými 

zdroji, aby se vhodnou formou (např. návštěva knihovny) seznámili s vyhledáváním 

v knihovnických katalozích, aby žáci sami aktivně využívali služeb ve školní a městské 

knihovně 

 

Kompetence k řešení problémů 
- žákům jsou předkládány texty, se kterými pracují a interpretují je, tzn. aplikují získané 

poznatky při řešení cvičení i ve vlastním ústním a písemném vyjadřování 

 

Kompetence komunikativní 

- na základě přečteného textu žáci formulují své dojmy z četby, vyhledávají hlavní myšlenky 

textu, odpovídají na zadané otázky, věcně argumentují, kultivovaně se vyjadřují ústně i 

písemně 

- žáci prezentují výsledky své práce – přednášejí referáty,  řečnická cvičení o přečtené knize, 

v běžných situacích musí  umět formulovat prosbu, omluvu, pozvánku telefonický rozhovor, 

dopis. Při úředním styku (žádost, životopis ..) využívají poznatků o jazyce k mluvnicky i 

věcně správnému ústnímu i písemnému vyjadřování 

- žáci se zapojují do diskuse, obhajují své názory, naslouchají promluvám druhých, vhodně na 

ně reagují, respektují jiné názory 
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Kompetence sociální a personální 

- učitel vede žáky k dodržování pravidel slušného chování 

- žáci účinně spolupracují ve skupině, jsou vedeni k tomu, aby si  úkoly mezi sebou sami 

rozdělili, vzájemně  si pomáhali a zodpovídali za splnění daného úkolu 

 

 

Kompetence občanské 

- učitel vhodně motivuje žáky k zájmu o literaturu – doporučuje návštěvu divadelního 

představení, zhlédnutí  filmového zpracování literárního díla, nabízí dramatizaci vhodných  

ukázek, které je  možno využít při hodině či jako představení na školní akademii 

- četbou si  žák ujasňuje svůj pohled na svět, hodnotí chování a charakter postav s ohledem na 

společenskou situaci, obohacuje svůj duchovní život 

- podporujeme žáky v jejich vlastní literární tvorbě, zapojujeme je do kulturního dění a do 

práce  se školním časopisem 

- učitel pomáhá žákovi přibližovat tvorbu autorů různých národů a kultur 

- při slohových cvičeních jsou zadávána témata, jejichž prostřednictvím se žáci mohou 

vyjadřovat k problémům mezilidských vztahů, kulturním, ekologickým aj.   

 

 

Kompetence pracovní 

- na základě získaných jazykových dovedností žák hodnotí své možnosti budoucího uplatnění, 

činí rozhodnutí o dalším vzdělávání  a profesním zaměření, umí vyplnit přihlášku ke studiu 

- učitel vede žáky k dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví 
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Předmět: Český jazyk a literatura 

Ročník: 6. 

Hodinová dotace: 5 hodin týdně 

Učivo: 

 

Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 

Jazyková výchova 

 

 Obecné ponaučení o českém jazyce 

 Jazykové příručky 

 Zvuková stránka jazyka 

 

 

 Stavba slova a slovní zásoba 

 

 

 Odvozování slov- střídání hlásek 

 Skupiny hlásek při odvozování 

 Zdvojené souhlásky 

 Skupiny bě-bje, vě-vje, pě, mě-mně 

  

      

 Tvarosloví 

 Ohebné slovní druhy 

 Podstatná jména 

 Přídavná jména 

 Zájmena 

 Číslovky 

 Slovesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 všímá si rozdílů mezi spis. a nespisovným jazykem, pozná nářečí 

 samostatně pracuje s PČP a dalšími jazyk. příručkami 

 třídí hlásky a vyvozuje z nich pravidla pravopisu 

 

 

 určuje stavbu slova, pojmenovává jeho části, umí tvořit slova 

příbuzná 

 

 

 vysvětlí, k jakým změnám může docházet při odvozování 

 osvojuje si pravopisná pravidla souhláskových skupin 

 

 

 

 rozlišuje ohebné a neohebné slovní druhy, určuje je  ve větách 

 tvoří spisovné tvary  podstatných jmen, zvládá pravopis koncovek 

podle vzorů 

 určuje mluvnické kategorie u  podstatných a přídavných jmen 

 rozlišuje druhy přídavných jmen,  tvoří spisovné tvary, odůvodňuje 

pravopis v koncovkách, stupňuje přídavná jména 

 pozná zájmena v textu, zařadí je k druhům zájmen, skloňuje zájmena 

 ví, kdy se za číslovkami píše tečka 

 určuje mluvnické kategorie u sloves, tvoří správné slovesné tvary 
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 Skladba 

 Základní větné členy 

 Věta jednoduchá a souvětí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikační a slohová výchova 

 

 Vypravování 

 Popis (místa, osoby, pracovního postupu) 

 Zpráva a oznámení 

 Výpisky 

 Dopis 

 Objednávka 

 Telefonní a elektronická komunikace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 určuje ZSD ve větách, odvozuje pravopis /shoda podmětu 

s přísudkem/ 

 rozlišuje větu jednoduchou a souvětí 

 

Minimální úroveň očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  

orientuje se v Pravidlech českého pravopisu, pozná a určí základní slovní 

druhy (ne částice);  

skloňuje podstatná jména a přídavná jména; pozná osobní zájmena;  

časuje slovesa, rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk, zná vyjmenovaná 

slova, pozná slova k nim příbuzná 

 

 

 

 

 uspořádá informace v textu, využívá poznatků o jazyce a stylu ke 

gramaticky i věcně správnému tvořivému psaní 

 člení text na odstavce, dokáže sestavit osnovu 

 umí vyhledat slohové chyby a text opravit 

 pracuje s tiskem, sám napíše krátkou zprávu   

 využívá základy studijního čtení – vyhledává klíčová slova, 

formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky 

 umí sestavit osobní dopis se všemi náležitostmi 

 umí vyplnit objednávku 

 zdokonaluje mluvený projev 

 

Minimální úroveň očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák 

čte plynule s porozuměním, komunikuje v běžných situacích, v komunikaci ve 

škole užívá spisovný jazyk, umí napsat adresu a dopis, vyplnit formulář 

objednávky, vypráví podle předem připravené osnovy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvorba mediálního 

sdělení (zpráva, 

oznámení) 

Stavba mediálního 

sdělení 

 

Komunikace 

(s úřady, 

s kamarády, tísňové 

volání …) 
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Literární výchova 

 

 Tvoření činnosti s textem /přednes, 

reprodukce,dramatizace/ 

 Základní literární pojmy: próza, poezie, 

drama 

 Základní znaky pohádek, pověstí, bájí, 

balad 

 Literatura 19. století – B. Němcová, K..J. 

Erben,  A. Jirásek 

 Poezie – verš, sloka, rým 

 

 

 uceleně reprodukuje přečtený text, vyjadřuje vlastní dojmy z četby. 

 poznává rozdíl mezi pohádkou, pověstí, bájí, mezi prózou a poezií. 

 vysvětlí, co je to balada 

 uvede nejvýznamnější představitele  české literatury 19. století  a ví, 

jaká literární díla napsali 

 seznámí své spolužáky s knihami, které přečetl (řečnické cvičení, 

referáty o knihách) 

 

 

 

Minimální úroveň očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 

žák formou odpovědí na otázky dokáže porozumět textu, ústně formuluje 

dojmy z četby, divadelního nebo filmového představení, rozezná základní 

literární druhy a žánry, dokáže vyhledat potřebné informace v oblasti 

literatury - má pozitivní vztah k literatuře 

Dle možnosti – 

návštěva knihovny, 

beseda se 

spisovatelem) 
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Předmět: Český jazyk a literatura 

Ročník:  7. 

Hodinová dotace: 4 hodiny týdně 

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 

Jazyková výchova 

 Opakování a procvičování ohebných  

slovních druhů 

 

 Neohebné slovní druhy 

 

 Význam slov - slovo, sousloví, rčení 

Slova jednoznačná a mnohoznačná 

Synonyma, antonyma, homonyma 

 

 Slovní zásoba a tvoření slov 

 

 

 Pravopis /lexikální, morfologický, 

syntaktický/ 

 

 Psaní velkých písmen 

 

 

 Skladba – druhy vět 

                          - věty jednočlenné a dvojčlenné 

                          - větný ekvivalent 

                    - základní větné členy holé,       

                      rozvité, několikanásobné 

                    - přísudek slovesný a jmenný 

                    - rozvíjející větné členy 

                          - věta  jednoduchá a souvětí 

 

 

 

 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary a vědomě jich 

používá ve vhodné komunikační situaci 

 

 správně třídí ohebné  i neohebné  slovní druhy 

 

 rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech 

 dokáže vysvětlit a na příkladech doložit, co to jsou synonyma, 

antonyma a homonyma, porovnává významy slov 

 

 ovládá a příklady dokládá nejdůležitější způsoby obohacování 

slovní zásoby a zásady tvoření českých slov 

 

 v  písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, 

morfologický i syntaktický 

 

 odlišuje vlastní jména od obecných, zvládá pravopis v názvech  

jednoslovných a víceslovných 

 

 

 rozlišuje významové vztahy ve větě 

 ve větě určuje základní skladební dvojici, určí druh přísudku 

 rozlišuje a určuje rozvíjející větné členy 

 umí graficky znázornit větu jednoduchou 

 

 ovládá interpunkci  v jednoduchých souvětích 

 rozliší větu jednoduchou od souvětí, určí počet vět v souvětí 
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Komunikační a slohová výchova 

 

 Čtení jako zdroj informací 

 

 Popis uměleckého díla 

 

 Popis pracovního postupu 

 

 Charakteristika osoby 

 

 Výpisky a výtah / práce s odborným 

textem/ 

 

 Žádost 

 

 Životopis 

 

 Pozvánka 

 

 Vypravování / osnova, přímá řeč/ 

 

 

 

 

 

Minimální úroveň očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření: žák orientuje se v Pravidlech českého pravopisu, pozná 

a určí slovní druhy; skloňuje podstatná jména a přídavná jména; 

zná druhy a vzory přídavných jmen,  časuje slovesa, rozlišuje 

spisovný a nespisovný jazyk, správně píše slova s předponami a 

předložkami, ovládá pravopis vyjmenovaných slov, určí ve větě 

podmět a přísudek, zvládá pravopis podle shody přísudku 

s podmětem 

 

 

 vyhledává klíčová slova, odborné výrazy, vyjadřuje vlastní názor 

na přečtený text 

 umí popsat obraz 

 

 dokáže sestavit popis práce na zadané téma 

 

 vhodně využívá jazykové prostředky k výstižné charakteristice 

osoby 

 vyhledává klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, hledá 

významy cizích slov, sestaví výpisky 

 

 umí sestavit písemnou žádost se všemi náležitostmi 

 

 používá vhodné jazykové prostředky při sestavení životopisu 

 

 vytvoří   pozvánku na určitou akci 

 

 vypravuje podle osnovy, používá prostředky k oživení děje 

 

Minimální úroveň očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 

žák komunikuje v běžných situacích, v komunikaci ve škole užívá 

spisovný jazyk, píše běžné písemnosti; podle předlohy sestaví vlastní 

životopis a napíše žádost; sestaví pozvánku, popíše osobu, pracovní 

postup; vypráví podle předem připravené osnovy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práce  v realizačním 

týmu – školní nebo 

třídní časopis 

 

 

Sebepoznání –  

sebecharakteristika, 

charakterové vlastnosti, 

schopnosti, dovednosti, 

zájmy 

Vztahy mezi lidmi 

 

 

Stavba mediálních 

sdělení 

Tvorba mediál .sdělení 

(vytvoření pozvánky na 

kulturní akci) 

Komunikace 
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Literární výchova 

 

 Tvořivé činnosti s literárním textem 

 Bajky – znaky, autoři 

 Základní literární druhy a žánry / poezie, 

drama, próza, lyrika a epika/ 

 Významní autoři české  a svět.literatury 

(J. Neruda, A. Jirásek, O. Pavel, 

O. Wilde, Exupéry,  J. London…) 

 

 

 

 

 uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu 

a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla, 

charakterizuje literární postavy 

 vyjmenuje  hlavní znaky bajek, uvede známé bajkáře 

 formuluje písemně i ústně dojmy ze své četby 

 rozlišuje základní literární druhy a žánry, uvede jejich  znaky a 

významné představitele 

 

 

Minimální úroveň očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 

žák čte s porozuměním, za pomoci návodných otázek dokáže částečně 

reprodukovat text, ústně formuluje dojmy z četby, divadelního nebo 

filmového představení, rozezná základní literární druhy a žánry, dokáže 

vyhledat potřebné informace v oblasti literatury 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dle možností návštěva 

knihovny, beseda se 

spisovatelem 
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Předmět: Český jazyk a literatura 

Ročník:  8. 

Hodinová dotace: 5 hodin týdně 

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

Jazyková výchova 

 Obecné výklady o jazyce 

 

 

 Nauka o slovní zásobě a tvoření slov 

 

 

 

 Slova přejatá / výslovnost a pravopis/ 

 

 Skloňování slov přejatých a vlastních 

jmen přejatých 

 

 Procvičování probraného učiva o 

slovních druzích 

 

 

 

 Slovesa – slovesný rod, vid 

                        

 

 Skladba: druhy vět 

                           větný ekvivalent 

                           zápor ve větě 

                           větné členy  

                           přístavek 

                           věty hlavní a vedlejší 

                           souvětí souřadné a podřadné 

 

 rozlišuje různé jazykové útvary – jazyk spisovný a nespisovný, 

nářečí 

 

 rozlišuje a příklady dokládá nejdůležitější způsoby obohacování 

slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává 

přenesená pojmenování 

 

 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova 

 

 umí tvořit tvary obecných jmen přejatých  a skloňovat cizí 

vlastní jména 

 

 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě 

jich používá ve vhodné komunikační situaci 

 v  písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, 

morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí 

 

 určuje mluvnické kategorie u sloves, tvoří spisovné slovesné 

tvary, využívá různé slovesné tvary při komunikaci 

 

 poznává věty jednočlenné a dvojčlenné 

 umí určit větný ekvivalent  

 umí odlišit zápor větný  a zápor slovní 

 poznává a určuje větné členy ve větě 

 poznává věty hlavní a vedlejší, umí je graficky znázornit 

 umí tvořit věty s přístavkem 

 odlišuje souvětí souřadné a podřadné 
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                           druhy vět vedlejších 

                           poměry mezi větami hlavními 

                           interpunkce ve větě 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikační a slohová  výchova 

 Charakteristika literární postavy 

 

 Subjektivně zabarvený popis /líčení/ 

 

 Výklad / termíny – odborná slova/ a 

výtah 

 

 Úvaha  

 

 Mluvený projev / referát, diskuse, 

rozhovory/ 

 

 Práce s odborným textem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 určuje druhy vedlejších vět 

 umí určit poměry mezi větami hlavními 

 správně používá čárku ve větě jednoduché a v souvětí 

Minimální úroveň očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  

žák pozná a určí slovní druhy; skloňuje podstatná jména a přídavná 

jména; pozná osobní zájmena; časuje slovesa, rozezná větu jednoduchou 

od souvětí, správně píše slova s předponami a předložkami, ovládá 

pravopis vyjmenovaných slov, zvládá pravopis podle shody přísudku 

s podmětem 

 

 

 uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel 

 vhodně využívá jazykové prostředky k charakteristice osoby 

 využívá informace o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně 

správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo 

vlastnímu tvořivému psaní  

 vyhledává základní myšlenky textu, umí formulovat své 

myšlenky vzhledem k danému tématu 

 zpracuje úvahu o svých představách do budoucna 

 

 zpracuje referát na odborné téma dle výběru 

 zapojuje se do diskuse, využívá zásady dialogu 

 

 činí si poznámky, vyhledává klíčová slova, zjišťuje význam 

odborných slov, zhotoví výpisky nebo výtah z přečteného textu 

 

Minimální úroveň očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 

žák komunikuje v běžných situacích, v komunikaci ve škole užívá 

spisovný jazyk, píše běžné písemnosti (dotazník, dopis, adresa); pracuje 

s textem, podle předlohy popíše děje, jevy, lit. postavu, s vhodnou 

podporou pedagogického pracovníka písemně zpracuje referát na 

zadané téma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediální sdělení - 

Stavba, tvorba a autor 

mediálního sdělení  

(interview, diskusní 

pořady), vztah k realitě, 

kritické vnímání – 

rozdíly mezi reklamou, 

zprávou a jiným 

sdělením 

 

 

Komunikace- modelové 

situace, interview se 

známou osobností 

Formulace vlastního 

názoru v diskusi, vedení 

diskuse 
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Literární výchova 

 Tvořivé činnosti s literárním textem 

 

 

 

 Literární pojmy / povídka, román, drama, 

komedie, tragedie, epika, lyrika, rým, 

verš, básnické prostředky/  

 

 Vývojová období národní a světové 

literatury –  literatura 19. století 

 

 Hlavní představitelé české a světové  

 literatury 19. století 

 uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu 

a jazyk  literárního díla a vlastními interpretuje smysl díla 

 formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy 

divadelního nebo filmového představení 

 

 rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovnává je i jejich 

funkci, uvede jejich výrazné představitele 

 

 orientuje se v základních literárních směrech 19. století 

 uvede rozdílné znaky mezi romantismem a realismem 

 má přehled o nejvýznamnějších představitelích české a světové 

literatury 19. století 

 rozpoznává základní rysy individuálního stylu autora 

 

 

 

 

Minimální úroveň očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 

žák se orientuje v literárním textu, dokáže ho částečně reprodukovat, 

nachází jeho hlavní myšlenku, ústně  formuluje dojmy z četby, 

divadelního nebo filmového představení, rozezná základní literární 

druhy a žánry, dokáže vyhledat potřebné informace v oblasti literatury - 

má pozitivní vztah k literatuře 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dle možností návštěva 

knihovny, beseda se 

spisovatelem 

 

 

Jsme Evropané – 

významní představitelé 

evropské literatury 

19.stol. 



 

 

125 
 

Předmět: Český jazyk a literatura 

Ročník:    9. 

Hodinová dotace: 4 hodiny týdně 

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

Jazyková výchova 

 Jazyky slovanské 

 Vývoj českého jazyka 

 Neologismy, historismy, archaismy 

 Zvuková stránka jazyka 

 Slovní zásoba a tvoření slov, slova 

příbuzná (procvičování probraného učiva) 

 Psaní předpon  s, vz,z (upevňování učiva) 

 

 Opakování učiva o tvarosloví:  

                              slovní druhy,   

                        jména, jejich druhy a tvary 

                              skl. vlastních jmen přejatých 

                        slovesa a jejich tvary, sl. třídy 

a vzory             

 Psaní velkých písmen ve vlastních 

jménech 

 Skladba: věta jednoduchá  - větné členy 

                  výrazy, které nejsou větnými členy   

                  samostatný větný člen a elipsa   

            čárka ve větě jednoduché 

            souvětí souřadné a podřadné 

            druhy vedlejších vět a VV souřadně   

            spojené 

            poměry mezi větami hlavními 

            stavba složitějšího souvětí 

            přímá a nepřímá řeč 

 

 

 

 poznává různé slovanské jazyky 

 rozlišuje jednotlivé etapy vývoje českého jazyka 

 

 rozpoznává větnou melodii 

 rozlišuje a příklady dokládá nejdůležitější způsoby obohacování 

slovní zásoby a zásady tvoření slov 

 dokáže zdůvodnit správné použití předpon, ověřuje v Pravidlech 

ČP 

 vhodně používá různé významy slov k obohacení textu 

 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě 

jich používá ve vhodné komunikační situaci 

 samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu a dalšími 

slovníky a jazykovými příručkami 

 v  písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, 

morfologický i syntaktický 

 

 zvládá pravidla o psaní velkých písmen ve vlastních jménech 

 správně určuje větné členy 

 umí odůvodnit psaní čárky ve větě jednoduché 

 rozlišuje věty a správně doplňuje znaménka 

 poznává souvětí souřadné a podřadné, umí je graficky znázornit 

 

 určuje jednotlivé druhy vedlejších vět 

 určuje poměry mezi větami hlavními 

 

 využívá znalostí o přímé řeči v písemném projevu 

 

 

 

 

Multikulturalita – 

specifické rysy jazyků 
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Komunikační a slohová výchova 

 

 Vyprávění v umělecké oblasti 

 

 Popis a charakteristika 

 

 Tiskopisy, strukturovaný životopis 

 

 Výklad a výtah 

 

 Proslov 

 

 Diskuse 

 

 Publicistické útvary 

 

 Reportáž, fejeton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimální úroveň očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 

žák pozná a určí slovní druhy; skloňuje podstatná jména a přídavná 

jména; pozná osobní zájmena; časuje slovesa ,rozlišuje spisovný a 

nespisovný jazyk, rozezná větu jednoduchou od souvětí, rozlišuje 

jednotlivé věty v souvětí, zvládá jednoduchou interpunkci (běžné 

spojky), ovládá pravopis vyjmenovaných slov , správně píše slova s 

předponami a předložkami, zvládá pravopis podle shody přísudku s 

podmětem 

 

 uspořádá informace v textu, využívá poznatků o jazyce a stylu 

ke gramaticky i věcně správnému tvořivému psaní 

 

 vhodně využívá jazykových prostředků k výstižnému popisu a 

charakteristice 

 

 umí  vyplnit tiskopis, napsat životopis se všemi náležitostmi 

 

 rozlišuje výklad od výtahu, přednese výklad na libovolné téma 

 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr 

partnera v hovoru, dbá na správnou výslovnost, tempo a větnou 

melodii 

 zapojuje se do diskuse, využívá pravidel dialogu 

 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a 

hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek 

 pracuje s tiskem, čerpá z různých zdrojů, porovnává objektivitu 

zpráv, využívá informací z internetu 

Minimální úroveň očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 

žák čte plynule s porozuměním; reprodukuje text,  komunikuje v běžných 

situacích, v komunikaci užívá spisovný jazyk, zdokonaluje ústní projev, 

zapojuje se do diskuse, píše běžné písemnosti, umí vyplnit tiskopis,  

podle předlohy sestaví vlastní životopis a napíše žádost; popíše děje, 

jevy, osoby, pracovní postup; vypráví podle předem připravené osnovy; 

s vhodnou podporou pedagogického pracovníka písemně zpracuje 

zadané téma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikace 

Tvorba mediál. sdělení 

Kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení  - 

zpravodajství a reklama 

Mediální  sdělení a 

realita- práce s tiskem –

Stavba mediálních 

sdělení ve zpravodajství 

–srovnání titulních stran 

různých deníků 
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Literární výchova 

 

 Česká próza 20. století / J. Werich, K. 

Čapek, J. Hašek, B. Hrabal, O. Pavel/ 

 Významní současní autoři  

 Světová literatura 20. století  

 České drama 20. století / Osvobozené 

divadlo, Semafor, Divadlo J. Cimrmana/ 

  Česká poezie 20. století  

 Samizdatová literatura                                   

 

 

 

 má přehled o významných představitelích české a světové 

literatury 20. století  

 uceleně reprodukuje přečtený text, vlastními slovy interpretuje 

smysl díla 

 rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora 

 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, 

dramatickém i filmovém zpracování 

 formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby 

 rozlišuje literaturu hodnotnou od konzumní 

 

 

Minimální úroveň očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 

žák se orientuje v literárním textu, nachází jeho hlavní myšlenku, 

vlastními slovy reprodukuje text, ústně formuluje dojmy z četby, 

divadelního nebo filmového představení, rozezná základní literární 

druhy a žánry, dokáže vyhledat potřebné informace v oblasti literatury - 

má pozitivní vztah k literatuře 

 

 

 

 

Dle možností návštěva 

divadelního představení 

 

Jsme  Evropané – 

nejvýznamnější 

představitelé evropské 

literatury 20. století 
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Předmět:  Anglický jazyk 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň 
 

Vzdělávací obsah předmětu  

- získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu  

- osvojení potřebných jazykových znalostí a dovedností a k aktivnímu využití účinné komunikace 

v cizím jazyce 

- získání schopnosti číst s porozuměním přiměřené texty v daném cizím jazyce 

- porozumění ústnímu sdělení přiměřeně úrovni osvojených znalostí 

- poznání kultury zemí příslušné jazykové oblasti, vyhledání nejdůležitějších informací o zemích 

studovaného jazyka a k práci s nimi 

- pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní život, formování vzájemného porozumění 

mezi zeměmi, respektu a tolerance k odlišným kulturním hodnotám jiných národů. 

Formy realizace: 

Vyučovací hodina - skupinové vyučování, dialogy, výklad, poslech, četba, reprodukce textu 

(písemná ústní), samostatná práce (vyhledávání informací, práce se slovníkem a s utentickými 

materiály), hry, soutěže, recitace, dramatizace, zpěv, výukové programy na PC, krátkodobé projekty 

 

Průřezová témata:  

-    Osobnostní a sociální výchova (Komunikace) 

- Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (Evropa a svět nás zajímá) 

- Multikulturní výchova (Lidské vztahy) 

- Mediální výchova (Tvorba mediálního sdělení) 

- Environmentální výchova (Vztah člověka k prostředí) 

 

Výchovné a vzdělávací strategie  

 

Kompetence k učení 
- žáci vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení 

- žáci propojují získané poznatky do širších celků 

- žáci poznávají smysl a cíl učení 

Kompetence k řešení problémů 

- žáci jsou schopni pochopit problém 

- žáci umí vyhledat vhodné informace 

Kompetence komunikativní 

- žáci komunikují na odpovídající úrovni 

- žáci umí naslouchat promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagovat 

Kompetence sociální a personální 

- žáci spolupracují ve skupině 

- žáci se podílejí na utváření příjemné atmosféry v týmu 

- žáci jsou schopni sebekontroly 

Kompetence občanské 

- žáci respektují názory ostatních 

- žáci se umí zodpovědně rozhodnout podle dané situace 

Kompetence pracovní 

-     žáci jsou schopni efektivně organizovat svou práci 
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Předmět: Anglický jazyk 

Ročník: 6. 

Hodinová dotace: 3 hodiny týdně 

Učivo: 

 

 

 Přídavná jména a jejich pozice 

 Zájmena – podměty a sloveso být 

 Sloveso být – otázka a zápor 

 Sloveso mít – otázka a zápor 

 Volný čas 

 Sport 

 Ve škole 

 Prostorové předložky 

 Nakupování 

 Přivlastňovací zájmena 

 Množné číslo podstatných jmen 

 Pravidelné a některé nepravidelné tvary 

podstatných jmen 

 Přítomný čas průběhový 

 Veselé Vánoce 

 Gerundium 

 Popis osoby 

 Tvorba Wh- otázek  

 Rozkaz 

 Moje rodina – vyprávění 

 Modální sloveso CAN 

 Řečové dovednosti 

 Poslech 

 

 

Očekávané výstupy: 

Žák: 

 

 umí zjistit základní údaje o spolužákovi 

 sestavuje krátké věty o sobě, zvládá je ústně i písemně 

 tvoří jednoduché otázky a umí na ně odpovědět, např. Jak se máš? 

Odkud jsi? 

 ptá se na činnosti, dny v týdnu, používá sloveso mít, sestaví svůj 

týdenní program 

 pojmenuje školní předměty, určí hodiny, používá sloveso have got 

 rozlišuje počitatelná a nepočitatelná podstatná jména 

 tvoří množné číslo některých podstatných jmen 

 popisuje osoby, co mají na sobě, jak vypadají 

 vypráví o své rodině 

 naučí se používat I can 

 dává návrhy, jak trávit volný čas, hovoří o svých koníčcích 

 rozlišuje mezi přítomným časem prostým a průběhovým a zná jejich 

užití 

 popisuje dům, byt, vypráví o svém městě 

 umí vést rozhovor v obchodě 

 rozumí jednoduchým povelům a umí je vytvořit  

 řeší jednotlivá poslechová cvičení 

 rozumí známým slovům a jednoduchým větám, rozumí obsah a smyslu 

jednoduchých autentických materiálů, čte nahlas plynule a foneticky 

správně texty obsahující známou sl. zásobu, vyhledá v textu potřebnou 

informaci a vytvoří odpověď na otázku, používá dvojjazyčný slovník, 

sestaví gramaticky a formálně jednoduché písemné sdělení, krátký text 

a odpověď na sdělení, vyplní jednoduché formuláře, reprodukuje ústně 

i písemně obsah jednoduchého textu a konverzace, obměňuje krátké 

texty se zachováním smyslu textu, aktivně se zapojí do konverzace  

domluví se v běžných každodenních situacích 

Průřezová témata: 

 

 

Komunikace – 

rozhovory 

v anglickém jazyce 

podle probíraných 

témat 

 

Evropa a svět  

nás zajímá – tradice, 

zvyky v anglicky 

mluvících zemích, 

anglické koledy 

 

Lidské vztahy – moje 

rodina- rozhovor 

s kamarádem o rodině 

 

Tvorba mediálního  

sdělení ( projekty –, 

prezentace postav 

z četby, plakát – 

Módní show, TV 

program 
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Minimální úroveň očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření 

 

Žák: 

 

 rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech, které se týkají 

osvojených tematických okruhů, 

rozumí jednoduchým otázkám, které se týkají jeho osoby 

odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho osoby 

rozumí slovům a jednoduchým větám, které se týkají osvojených tematických 

okruhů (zejména má-li k dispozici vizuální oporu) 

reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se týkají jeho osoby 
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Předmět: Anglický jazyk 

Ročník: 7. 

Hodinová dotace: 3 hodiny týdně 

Učivo: 

 

Očekávané výstupy: 

Žák:  

Průřezová témata:  

 

 

 Řadové číslovky 

 Přivlastňovací zájmena 

 Sloveso být – otázka a zápor 

 Sloveso mít – otázka a zápor 

 Běžný den, povinnosti, domácí práce 

 Domácí povinnosti 

 Zvířata a jejich popis (domácí, divoká) 

 Prázdniny a svátky (tradice, zvyky) 

 Přivlastňovací zájmena 

 Přítomný čas prostý a průběhový 

 Jídlo a pití (objednávání, nakupování) 

 Spojené Království  

 Sport 

 Počitatelná a nepočitatelná podstatná 

jména 

 HOW otázky 

 Oblíbený film, zábava ve volném čase 

 Stupňování přídavných jmen 

 Blízká budoucnost 

 Neurčité členy 

 Vyjádření množství (a few, a little) 

 Moje rodina – vyprávění 

 Modální sloveso CAN 

 Modální sloveso MUST 

 Minulý čas pravidelných a některých 

nepravidelných sloves 

 

 

 umí přečíst i zapsat datum 

 sestavuje krátké věty o sobě, svých zálibách, oblíbeném filmu, jídle, 

zvládá je ústně i písemně 

 

 ptá se na činnosti, dny v týdnu, používá sloveso mít, vypráví o svém 

běžném dni 

 používá sloveso to have got, to be 

 rozlišuje počitatelná a nepočitatelná podstatná jména 

 stupňuje přídavná jména 

 popisuje zvířata, kde žijí, co jedí, jak vypadají 

 

 vypráví o svém volném čase 

 naučí se používat I can, I must, I have to 

 dává návrhy, jak trávit volný čas, hovoří o svých koníčcích, oblíbeném 

filmu, jídle 

 rozlišuje mezi přítomným časem prostým a průběhovým a zná jejich 

užití 

 sestavuje krátké věty o svých plánech po škole, odpoledne, večer 

 prezentuje rozdíly mezi UK a ČR (počasí, tradice, jídlo) 

 

 umí vést rozhovor v obchodě, objednat jídlo, pití 

 používá jednoduchý minulý čas, naučí se pravidelné i některé 

nepravidelné tvary sloves 

 

 řeší jednotlivá poslechová cvičení 

 

 

 

Průřezová témata: 

Komunikace – 

rozhovory 

v anglickém jazyce 

podle probíraných 

témat 

 

 

Evropa a svět nás 

zajímá – tradice, 

zvyky, počasí, 

oblíbená jídla, filmy 

ve Velké Británii 

 

 

Lidské vztahy – můj 

běžný den – rozhovor 

s kamarádem o rodině 

a běžném dni, 

povinnostech i zábavě 

 

 

Tvorba mediálního 

sdělení (jídelníček, 

prezentace oblíbeného 

filmu) 
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 Řečové dovednosti 

 Poslech 

 

 

 

 

 

 

 

 rozumí známým slovům a jednoduchým větám, rozumí obsah a smyslu 

jednoduchých autentických materiálů, čte nahlas plynule a foneticky 

správně texty obsahující známou sl. zásobu, vyhledá v textu potřebnou 

informaci a vytvoří odpověď na otázku, používá dvojjazyčný slovník, 

sestaví gramaticky a formálně jednoduché písemné sdělení, krátký text 

a odpověď na sdělení, vyplní jednoduché formuláře, reprodukuje ústně 

i písemně obsah jednoduchého textu a konverzace, obměňuje krátké 

texty se zachováním smyslu textu, aktivně se zapojí do konverzace,  

domluví se v běžných každodenních situacích 

 

Minimální úroveň očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření 

Žák: 

 

rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech, které se týkají 

osvojených tematických okruhů, 

rozumí jednoduchým otázkám, které se týkají jeho osoby, 

odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho osoby, 

rozumí slovům a jednoduchým větám, které se týkají osvojených tematických 

okruhů (zejména má-li k dispozici vizuální oporu), 

reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se týkají jeho osoby 
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Předmět: Anglický jazyk 

Ročník: 8. 

Hodinová dotace: 3 hodiny týdně 

Učivo: 

 

Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 Dopis  

 

 Geografické názvy  

  

 Plakát 

 

 Nepravidelná slovesa 

 

 Slovesné časy 

 

 Budoucnost  

  

 Volný čas 

 

 Televizní program   

 

 Porovnávání množství  

 

 Předměty kolem sebe 

 

 Životní prostředí  

 

 Podmínkové věty 

 

 Osobní zájmena 

 

 Hudba  

 

 dokáže napsat krátký dopis o svých zážitcích z prázdnin 

 

 zná anglické názvy různých států, tvoří názvy  světových jazyků a 

hovoří o důležitosti jazykových znalostí  

 navrhne plakát s pozváním na nějakou zvláštní událost 

 

 se naučí a používá další minulé tvary nepravidelných sloves 

 

 zvládá převádět text z přítomného času do minulého a naopak 

 

 rozmýšlí nad budoucností, naučí se používat slovo might a tvoří věty 

typu One day I might be……. 

 hovoří o svých zálibách, rozmýšlí nad důležitostí počítače, televize 

 

 posuzuje televizní programy, navrhne a sestaví televizní přehled pořadů 

  

 se naučí používat more than/ less than 

 

 popisuje různé předměty, jejich použití, z čeho jsou vyrobeny atd., 

používá vztažné zájmeno which 

 umí vést diskusi na téma životní prostředí a recyklace, navrhne plakát 

  

 se naučí používat podmínk. věty typu If…………plus future. 

 

 používá osobní zájmena v předmětovém tvaru 

 

 hovoří o hudbě, vztahu k hudbě a hudebních nástrojích 

 

Komunikace – dopis 

prázdninách, diskuse o 

ochraně životního prostředí 

a vlivu člověku na krajinu 

 

Evropa a svět nás zajímá 

 

Lidské vztahy 

 

Tvorba mediálního sdělení- 

plakát – životní prostředí a 

recyklace 

 

Vztah člověka k prostředí –

diskuse na téma životní 

prostředí, recyklace – plakát 

k ochraně životního 

prostředí 
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 Modální slovesa 

 

 Životní styl 

 

 Newspapers   

 

 Číslovky  

 

 Řečové dovednosti  

  

 

 

 

 

 

 

 

 Poslech a porozumění 

 

 si zopakuje již známá modální slovesa, používá should/ shouldn’t 

 

 hovoří na téma sport a zdravý životní styl 

 

 dovede psát krátké zprávy do novin, používá přítomný, minulý 

      i budoucí čas 

 zvládá základní i řadové číslovky, určuje různé datumy 

 

 rozumí známým slovům a jedn. větám, rozumí obsah a smyslu jedn. 

autentických materiálů, čte nahlas plynule a foneticky správně texty 

obsahující známou sl. zásobu, vyhledá v textu potřebnou informaci a 

vytvoří odpověď na otázku, používá dvojjazyčný slovník, sestaví 

gramaticky a formálně jednoduché písemné sdělení, krátký text a 

odpověď na sdělení, vyplní jedn. formuláře, reprodukuje ústně i 

písemně obsah jedn. textu a konverzace, obměňuje krátké texty se 

zachováním smyslu textu, aktivně se zapojí do jedn. konverzace,  

domluví se v běžných každodenních situacích 

 řeší poslechová cvičení, odpovídá na otázky, reprodukuje slyšená slova, 

konverzuje na dané téma 

 

Minimální úroveň očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření 

Žák: 

rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech, které se týkají 

osvojených tematických okruhů , 

rozumí jednoduchým otázkám, které se týkají jeho osoby, 

odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho osoby, 

rozumí slovům a jednoduchým větám, které se týkají osvojených tematických 

okruhů (zejména má-li k dispozici vizuální oporu), 

reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se týkají jeho osoby 
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Předmět: Anglický jazyk 

Ročník: 9. 

Hodinová dotace: 3 hodiny týdně 

Učivo:  

 

Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata:  

 Prázdniny 

 

 Tázací zájmena 

 

 Nepravidelné množné číslo podst. Jmen 

 

 Slovní spojení a složeniny 

 

 Projekt Family tree 

  

 

 Slovosled v anglické větě  

 

 Přídavná jména a příslovce 

 

 Plán cesty 

 

 Halloween 

 

 Neurčitý člen, some/ any 

 

 Vyjádření množství 

 

 Moje město 

 

 Frekvenční příslovce 

 

 

 

 se ptá spolužáků na zážitky a dojmy z prázdnin 

 

 dovede sestavit různé otázky začínající na who, what, which, aj. 

 

 si zopakuje tvoření mn. čísla, porovná rozdíly  - nepravidelnost  

 

 umí utvořit různá slovní spojení a složeniny 

 

 shromáždí údaje a vypracuje projekt na toto téma, konkretizuje 

příbuzenské vztahy v rodině a dokáže je vysvětlit, tvoří se spolužákem 

dialog o rodinných vztazích 

 si zopakuje slovosled ve větě oznamovací a tázací, tvoří různé věty 

 

 rozliší ve větě přídavné jméno a příslovce, zopakuje si stupňování 

 

 dokáže sestavit trasu a plán cesty, popíše dojmy z cesty 

 

 popíše svátek Halloween slavený v anglicky mluvících zemích 

 

 vysvětlí použití a, an, some, any, tvoří věty s těmito slovy 

 

  odůvodní vyjádření neurčitého množství: many, much, few, little 

 

 si upevní slovní zásobu na téma My town, vypráví o svém městě 

 

 tvoří věty s frekvenčními příslovci, upevní si jejich postavení ve větě 

 

 

 

Komunikace -   internetová 

komunikace 

 

Evropa a svět nás zajímá -   

zeměpisné údaje o anglicky 

mluvících zemích, 

Halloween – tradice a 

zvyky 

 

Lidské vztahy – Family tree 

 

Tvorba mediálního sdělení- 

News (TV vysílání) 

 

Vztah člověka k prostředí – 

ochrana životního prostředí 

ve městě 
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 Vztažné věty 

  

  

 Internet  

  

 Způsobové sloveso may 

 

 Trpný rod 

 

 Budoucnost 

  

 Česká republika, anglicky mluvící 

země 

 

 Řečové dovednosti 

  

 

  

   

 

 

 Poslech a porozumění 

 se naučí sestavit vztažné věty, používá who, which, whose, that, rozliší 

věty, ve kterých se zájmeno vztahuje na osoby, věci a zvířata a věty, ve 

kterých se vynechává 

 pohovoří na téma Internet, získává další informace a vyjádří svůj názor 

na jeho používání a rozšíření 

 se naučí používat způsob. sloveso may, upevní si odlišný význam 

modálních sloves 

 umí utvořit trpný rod sloves a použít ho v jednoduchých větách 

 diskutuje o své budoucnosti, výběru povolání, odpovídá na otázky, 

sestaví krátkou úvahu, vyplní dotazník 

 umí vyprávět o základních údajích České republiky a anglicky 

mluvících zemích 

 rozumí známým slovům a jednoduchým větám, rozumí obsahu             

a smyslu jednoduchých autentických materiálů, čte nahlas plynule a 

foneticky správně texty obsahující známou slovní zásobu, vyhledá 

v textu potřebnou informaci a vytvoří odpověď na otázku, používá 

dvojjazyčný slovník, sestaví gramaticky a formálně jednoduché 

písemné sdělení, krátký text a odpověď na sdělení, vyplní jedn. 

formuláře, reprodukuje ústně i písemně obsah jedn. textu a konverzace, 

obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu, aktivně se zapojí 

do jedn. konverzace,  domluví se v běžných každodenních situacích 

 řeší poslech. cvičení, odpovídá na otázky, reprodukuje slyšená slova, 

konverzuje na dané téma 

Minimální úroveň očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření -  žák: 

rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech, které se týkají 

osvojených tematických okruhů , 

rozumí jednoduchým otázkám, které se týkají jeho osoby, 

odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho osoby, 

rozumí slovům a jednoduchým větám, které se týkají osvojených tematických 

okruhů (zejména má-li k dispozici vizuální oporu), 

reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se týkají jeho osoby 
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Předmět:  Německý jazyk 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň 

 

Vzdělávací obsah předmětu 

 získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu 

 osvojení potřebných jazykových znalostí a dovedností a k aktivnímu využití účinné komunikace 

v cizím jazyce 

 získání schopností číst s porozuměním přiměřené texty v daném jazyce 

 porozumění přiměřeně (jazykově, obsahově, rozsahem) náročnému ústnímu sdělení na úrovni 

osvojených znalostí 

 poznání kultury zemí příslušné jazykové oblasti, vyhledávání nejdůležitějších informací o 

zemích studovaného jazyka a k práci s nimi 

 pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní život, formování vzájemného porozumění 

mezi zeměmi, respektu a tolerance k odlišným kulturním hodnotám jiných národů 

 

Formy realizace 
Vyučovací hodina – skupinové vyučování, dialogy, výklad, poslech, četba, reprodukce textu 

(písemná, ústní), samostatná práce (vyhledávání informací, práce se slovníkem a s autentickými 

materiály), hry, soutěže, recitace, dramatizace, zpěv, výukové programy na PC, krátkodobé projekty 

Projekty 

 

Průřezová témata 

 Osobnostní a sociální výchova (Komunikace) 

 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (Evropa a svět nás zajímá, 

Objevujeme Evropu a svět) 

 Multikulturní výchova (Lidské vztahy, Kulturní diference, Multikulturalita, Etnický původ) 

 Mediální výchova (Tvorba mediálního sdělení) 

 Enviromentální výchova (Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka 

k prostředí) 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení 

- žáci vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení 

- žáci propojují získané poznatky do širších celků 

- žáci poznávají smysl a cíl učení 

 

Kompetence k řešení problémů 

- žáci jsou schopni pochopit problém 

- žáci umí vyhledat vhodné informace 

 

Kompetence komunikativní 
- žáci komunikují na odpovídající úrovni 

- žáci umí naslouchat promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagovat 

 

Kompetence sociální a personální 

- žáci spolupracují ve skupině 

- žáci se podílejí na utváření příjemné atmosféry v týmu 

- žáci jsou schopni sebekontroly 
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Kompetence občanské 

- žáci respektují názory ostatních 

- žáci se umí zodpovědně rozhodnout podle dané situace 

 

Kompetence pracovní 

                -     žáci jsou schopni efektivně organizovat svou práci 
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Předmět: Německý jazyk  

Ročník: 6. 

Hodinová dotace: 3 hodiny týdně 

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 Řečové dovednosti 

 

 

 

 

 Škola 

 

 

 

 

 Zvířata 

 

 

 

 Volný čas 

 

 

 

 Bydlení 

 

 

 

 

 Gramatika – podstatná jména  

 

 

 Gramatika – zájmena  

 Navazuje na znalosti 5. ročníku – zlepšuje konverzaci, 

využívá rozšiřující se slovní zásoby a zdokonaluje znalost 

gramatických pravidel, osamostatňuje se v mluveném projevu 

 Tvoří jednoduchý dialog a vyprávění 

 

 Pojmenuje další školní předměty, sestaví rozvrh hodin 

 Jednoduše hovoří o třídě, jejím vybavení, o škole 

 Seznámí se s rozdíly se školou před 100 lety, se současnou 

školou v Německu a u nás, porovnává 

 

 Pojmenuje další domácí i cizokrajná zvířata, sdělí, kde žijí 

 Pojmenuje části těla zvířat, dokáže jednoduše sdělit, jak žijí a 

jak se chovají 

 

 Pojmenuje další volnočasové aktivity 

 Hovoří o svých zálibách a koníčcích 

 Seznámí se s možnostmi volnočasových aktivit v Rakousku 

 

 Pojmenuje části domu, bytu, bytového zařízení 

 Sestaví vyprávění o svém bydlišti a pokoji, popíše své okolí 

 Sdělí, kam si ukládá věci, kde se připravuje na vyučování 

 Porovnává život na vesnici a ve městě 

 

 Užívá podstatná jména v plurálu 

 Osvojí si pravidlo užití dativu v plurálu 

 

 Osvojí si tvary osobních zájmen ve 3. a 4. pádě 

Komunikace – 

komunikace s přáteli, 

ve škole, doma 

 

 

Evropa a svět nás 

zajímá – výuka 

v německých školách, 

srovnání české a 

německé školy 

 

Tvorba mediálního 

sdělení – sestavení 

školního rozvrhu 

 

Objevujeme Evropu a 

svět – Možnosti trávení 

volného času 

v Rakousku, sportovní 

centra a zajímavá místa 
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 Gramatika – číslovky  

 

 

 

 Gramatika – slovesa  

 

 

 

 

 

 

 Gramatika – předložky  

 

 

 Gramatika – rozkazovací věty  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Osvojí si tvary přivlastňovacích zájmen v 1. Pádě 

 

 Zná číslovky do 1 000, počítá jednoduché příklady, zvládne 

diktát čísel, užívá číslovky ve větách 

 Seznámí se s číslovkami do 1 000 000 

 

 Zná a časuje slovesa sein, haben v přítomném a minulém čase 

 Užívá je ve větách 

 Seznamuje se s dalšími způsobovými slovesy: wollen, dürfen, 

mögen + wissen a tvoří s nimi věty 

 Seznámí se s tvorbou perfekta (pouze ve smyslu užívání ve 

vyprávění) 

 

 Uvědomuje si význam předložek v běžné řeči 

 Seznámí se s pravidly užívání předložek se 3. a 4. pádem 

 

 Tvoří rozkazovací věty ve 2. os. j. a mn. č. 

 

 

Minimální úroveň očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření 

Žák: 

rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech, které 

se týkají osvojených tematických okruhů , 

rozumí jednoduchým otázkám, které se týkají jeho osoby, 

odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho osoby, 

rozumí slovům a jednoduchým větám, které se týkají osvojených 

tematických okruhů (zejména má-li k dispozici vizuální oporu), 

reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se týkají jeho osoby 
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Předmět: Německý jazyk  

Ročník: 7. 

Hodinová dotace: 3 hodiny týdně 

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 Řečové dovednosti 

 

 

 

 Jídlo 

 

 

 

 

 

 Pohádky 

 

 

 

 

 

 Kontakty 

 

 

 

 

 

 

 Oblečení 

 

 Navazuje na znalosti 6. ročníku – zlepšuje konverzaci, 

využívá, upevňuje a rozšiřuje slovní zásobu 

 Zdokonaluje mluvený i písemný projev 

 

 Pojmenuje základní potraviny, sdělí jejich cenu, nachází 

odlišnosti mezi platidly  v některých zemích 

 Sestaví rozhovor v obchodě, v restauraci, umí si objednat jídlo 

 Seznámí se  s některými cizími zeměmi, jejich typickými jídly 

a nápoji 

 

 Pojmenuje některé pohádkové postavy a kouzelné předměty 

 Čte a poslouchá jednoduché pohádkové texty, odhaduje smysl  

některých ustálených slovních spojení, volně překládá 

 Seznámí se s německými pohádkami a jejich hrdiny: Die 

Bremer Stadtmusikanten a Hans im Glück 

 

 Hovoří o svých kamarádech, o nejlepším příteli 

 Sestaví dopis kamarádovi, sestaví inzerát – jak najít kamaráda 

 Seznámí se s vývojem komunikačních prostředků v Evropě 

 Pojmenuje některé komunikační prostředky, sdělí, které sám 

využívá 

 Sestaví jednoduchou zprávu 

 

 Pojmenuje další části oblečení a některé doplňky 

 Sdělí, jak se oblékat při různých příležitostech 

Komunikace s přáteli, 

s dospělými. 

Dopisování, inzeráty, 

sms, e-mail 

 

Objevujeme Evropu a 

svět- typické pokrmy a 

nápoje v některých 

zemích Evropy 

 

Kulturní diference- 

německé názvy 

různých zemí světa 

 

 

 

Evropa a svět nás 

zajímá – život dětí 

v jiných zemích, 

německé pohádky 
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 Gramatika – přídavná jména, příslovce 

 

 

 

 

 Gramatika – slovesa  

 

 

 

 

 

 Gramatika – předložky 

 

 

 Gramatika – spojky  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hovoří o sobě, co rád nosí, jaká móda je mu blízká 

 

 

 

 Umí stupňovat některá přídavná jména a příslovce 

 Uvědomuje si změnu v kmenové souhlásce u některých 

přídavných jmen 

 Osvojí si některé příklady nepravidelného stupňování 

 

 Zná a časuje všechna způsobová slovesa a užívá je ve větách 

 Seznámí se s préteritem pravidelných i nepravidelných sloves, 

vybraná slovesa zná a umí použít 

 Seznámí se s tvorbou préterita u modálních sloves, užívá je 

 Užívá minulý čas ve vyprávění, v textu správně přeloží 

 

 Doplní určování času o předložky vor a nach 

 Orientuje se na hodinách, nepoužívá pouze digitální čas 

 

 Seznámí se se spojkami wenn, weil, dass 

 Zná pravidla a užívá vedlejší věty se spojkou dass 

 Tvoří jednoduchá souvětí s vedlejšími větami 

  

Minimální úroveň očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření 

 

Žák: 

rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech, které 

se týkají osvojených tematických okruhů, 

rozumí jednoduchým otázkám, které se týkají jeho osoby, 

odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho osoby, 

rozumí slovům a jednoduchým větám, které se týkají osvojených 

tematických okruhů (zejména má-li k dispozici vizuální oporu), 

reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se týkají jeho osoby 
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Předmět: Německý jazyk 

Ročník: 8. 

Hodinová dotace: 3 hodiny týdně 

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 Řečové dovednosti 

 

 

 

 Cestování 

 

 

 

 

 

  Sport 

 

 

 

 

 

 

 

 Životní prostředí 

 

 

 

 

 Zdravý život 

 navazuje na znalosti 7. ročníku – zlepšuje konverzaci, 

využívá, upevňuje a rozšiřuje slovní zásobu 

 zdokonaluje mluvený i písemný projev 

 

 pojmenuje další dopravní prostředky, sdělí, které sám využívá 

 odpovídá na otázky Woher? Wohin? Mit wem? Womit? 

 vypráví o cestování, o zemích, které navštívil 

 pojmenuje evropské i některé mimoevropské země 

 pojmenuje řeči, kterými se v těchto zemích mluví 

 sestaví rozhovor na nádraží, dokáže se orientovat, koupit si 

lístek 

 pojmenuje základní druhy sportu 

 sdělí některá jednoduchá sportovní pravidla 

 hovoří o sobě – jak často sportuje, kde, s kým, zda je úspěšný 

 čte a rozumí odbornému textu Die Olympischen Spiele, tvoří 

věty o českých sportovcích, jmenuje jejich úspěchy, sdělí 

význam her 

 zná některé sportovce z cizích zemí 

 ze školního časopisu a internetu vyhledává a pracuje 

s informacemi o úspěšných sportovcích z německy mluvících 

zemí 

 hovoří o počasí a jeho změnách 

 sestaví jednoduchou předpověď počasí 

 jednoduše sdělí, jak se lidé k přírodě chovají, čím jí škodí, jak 

Komunikace ústní i 

elektronická, 

rozhovory 

 

Evropa a svět nás 

zajímá – zajímavá 

místa v německy 

mluvících zemích 

 

 

 

 

Lidské vztahy – 

olympijské hry 

 

 

 

Tvorba mediálního 

sdělení – plakáty -  

zdravé potraviny, 

zdravý způsob života,  

 

Vztah člověka k 

prostředí 
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 Gramatika – přídavná jména 

 

 Gramatika – zájmena  

 

 

 Gramatika – číslovky  

 

 

 Gramatika – slovesa  

 

 

 Gramatika – předložky  

 

 

 Gramatika – spojky  

 

 

 Gramatika – zápor  

 

 Gramatika – podmět man 

 Gramatika – genitiv  

 Gramatika – doch  

se chovat ekologicky 

 čte a překládá odborné texty, chápe jejich smysl 

 pojmenuje další části lidského těla 

 hovoří o sobě, dokáže se popsat 

 pracuje s odbornými texty, umí vyjádřit, co je pro člověka 

zdravé, jmenuje základní zásady zdravé výživy 

 dokáže sdělit lékaři obtíže při nemoci 

 tvoří přídavná jména z názvů měst 

 umí vyjádřit české zájmeno svůj 

 osvojí si postavení zájmena sich ve větě 

 osvojí si tvary vztažného zájmena který – bez genitivu 

 

 vyhledává v textu číselné výrazy a letopočty, rozumí jim, 

některé z nich užívá 

 seznámí se s dalšími nepravidelnými slovesy, užívá je ve 

větách 

 užívá vazbu es gibt 

 užívá sloveso werden, tvoří tvary trpného rodu 

 osvojí si předložky se 4. pádem, tvoří věty 

 umí užívat některé předložkové vazby: sprechen úber, warten 

auf,... 

 osvojí si slovosled po souřadících spojkách 

 seznámí se s dalšími spojkami: trotzdem, obwohl, sonst, damit 

a porovnává slovosled 

 užívá pouze jeden zápor ve větách, seznámí se se způsoby 

jeho vyjádření 

 užívá neurčitý podmět man 

 seznámí se s užíváním genitivu nebo užitím opisného tvaru 

s von 

 chápe různý význam slova doch ve větách 

 

 

Lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí 

Projekt: Třídíš odpad? 

Chováš se ekologicky? 
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Minimální úroveň očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření 

Žák: 

rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech, které 

se týkají osvojených tematických okruhů, 

rozumí jednoduchým otázkám, které se týkají jeho osoby 

odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho osoby 

rozumí slovům a jednoduchým větám, které se týkají osvojených 

tematických okruhů (zejména má-li k dispozici vizuální oporu) 

reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se týkají jeho osoby 
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Předmět: Německý jazyk  

Ročník: 9.  

Hodinová dotace: 3 hodiny týdně 

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 Řečové dovednosti 

 

 

 

 Výměnný studentský pobyt 

 

 

 

 

 

 Média 

 

 

 

 

 Hudba a móda 

 

 

 

 

 

 

 Budoucnost 

 

 

 

 Gramatika – přídavná jména  

 navazuje na znalosti 8. ročníku – zlepšuje konverzaci, 

využívá, upevňuje a rozšiřuje slovní zásobu 

 zdokonaluje mluvený i písemný projev 

 

 sestaví inzerát  Ich suche die Brieffreunde, sestaví dopis 

kamarádovi 

 čte, překládá a rozumí odbornému textu Ein Jahr in 

Deutschland, sestaví jednoduchou zprávu o pobytu 

 tvoří modelové situace Am Flughafen 

 

 pojmenuje další komunikační prostředky, sdělí, které používá 

 hovoří o sobě, svých kamarádech a způsobu komunikace 

s nimi 

 sestavuje rozhovory Wir telefonieren 

 sdělí, která média využívá, orientuje se v programu kina, 

televize 

 

 pojmenuje další části oblečení 

 hovoří o módě mladých, módě ke slavnostním příležitostem 

 pojmenuje některé hudební nástroje, sdělí své zkušenosti 

 jmenuje významné hudební skladatele minulosti, hovoří o 

hudbě současnosti, sdělí, která hudba se mu líbí 

 sestaví pozvánku na koncert a jiné akce 

 

 pojmenuje některá povolání, sdělí, čím chce být a proč 

 hovoří o své rodině – Wo wer arbeitet? 

 jednoduše sestaví svůj životopis 

Komunikace – 

rozhovory, 

telefonování, e- maily 

 

 

 

Objevujeme Evropu a 

svět – Rakousko, 

Německo, Švýcarsko 

(reálie) 

 

 

Tvorba mediálního 

sdělení – inzerát – 

Chceme si dopisovat 
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 Gramatika – zájmena  

 

 

 Gramatika – číslovky 

 

 Gramatika – slovesa  

 

 

 

 

 

 

 Gramatika – příslovce 

 

 Gramatika – předložky 

 

 Gramatika – spojky 

 Gramatika – 3. Pád 

 Gramatika – skladba 

 Gramatika – časové údaje   

 

 

 

 

 

 

 tvoří některá zpodstatnělá přídavná jména 

 skloňuje přídavná jména po členu určitém i neurčitém a 

stupňovaná přídavná jména  

 používá zájmena dieser, solcher, jeder 

 seznámí se s dalšími zájmeny welcher, was für ein, derselbe, 

der gleiche 

 užívá řadové číslovky, některé zlomky a desetinná čísla 

 

 seznámí se s pravidly užívání infinitivu prostého a závislého 

 seznámí se s pravidly užívání podmiňovacího způsobu 

 vyjádří budoucí čas pomocí slovesa werden nebo užitím 

přítomného času ve spojení s příslovci 

 osvojí si spojení některých sloves se 3. pádem – antworten, 

gratulieren, gehören, zuhören, … 

 

 používá další příslovce místa: draußen, drinnen, hinaus, 

herein, dorthin ,… 

 seznámí se s předložkami s 2. pádem 

 používá spojky als, wenn a porovnává rozdíly 

 užívá 3. pád a rozumí otázce Wem? 

 upevňuje znalosti při tvoření vedlejších vět 

 užívá další časové údaje: vor einer Woche, in einer Woche, 

vorgestern, übermorgen, … 
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Minimální úroveň očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření 

Žák: 

rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech, které 

se týkají osvojených tematických okruhů, 

rozumí jednoduchým otázkám, které se týkají jeho osoby, 

odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho osoby 

rozumí slovům a jednoduchým větám, které se týkají osvojených 

tematických okruhů (zejména má-li k dispozici vizuální oporu), 

reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se týkají jeho osoby 
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Další cizí jazyk  -  Ruský jazyk 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 

 

 Cílem vyučovacího předmětu  ruský jazyk  v 7., 8. a 9. ročníku  je poskytnout žákům základ  slovní zásoby a běžných  konverzačních 

frází. Na jednoduchých textech budují žáci čtenářské dovednosti a na nich pak schopnosti psát. Nejdůležitější je probuzení zájmu o studium 

ruského jazyka. Abychom  toho dosáhli,  vyučovací hodina je prostoupena aktivními činnostmi, hrami, písničkami. Snažíme se, aby žák 

porozuměl vyslechnutému textu, uměl ho reprodukovat, odpovídat na otázky, sám  uměl používat naučená slova v jednoduchých větách, aby se 

zapojoval do jednoduché konverzace, aby uměl přečíst a napsat jednoduchá slova a věty. 

 V počátečním období  7. ročníku  využíváme tzv. předazbukové období, kdy žák především poslouchá, mluví, ale není zatěžován 

azbukou, tj. čtením  a psaním. Učí se rozumět jednoduchým  povelům  a základním  pokynům  učitele.  Současně se žák postupně seznamuje 

s jednotlivými písmeny ruské azbuky v tištěné i psané podobě.  V 8. a 9. ročníku jsou dosavadní znalosti prohlubovány. Zdokonalují se  řečové 

dovednosti  ve všech oblastech (poslech a čtení s porozuměním, ústní i písemný projev, komunikace). Žáci se také seznamují s reáliemi Ruska. 

 

Časová dotace:    7. ročník – 2 hodiny, 8. ročník – 2 hodiny, 9. ročník – 2 hodiny týdně 

 

Metody a formy práce: 

Interaktivní tabule, lexikální  hry,  básničky, písně, dramatizace pohádek,  dialogy a  modelové situace, skupinová práce, práce se slovníkem, 

počítačový program Talk Now Plus – ruský jazyk, práce s internetem, krátkodobé projekty a prezentace 

 

Výchovné a vzdělávací strategie: 

Kompetence k učení 

- nabízet žákům aktivační metody, které je povedou k samostatné práci s dvojjazyčnými slovníky 

-  propojovat probíraná témata a jazykové jevy 

Kompetence komunikativní 

- porozumět jednoduchému sdělení v ruském jazyce 

- umět zformulovat jednoduché věty, aktivně se zapojit do konverzace 

- nabízet žákům dostatek konverzačních situací, prostor pro prezentaci vlastní nebo skupinové práce 

Kompetence k řešení problémů 
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- vést žáky k porovnání stavby ruského, anglického a českého jazyka, vyhledávání shod a odlišností 

- řešit jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí 

Kompetence sociální a personální 

- vytvářet  příležitosti pro práci ve skupině,  

- podporovat vzájemnou pomoc a spolupráci 

Kompetence občanské 

- získat představu  o zvycích v rusky mluvících zemích a porovnávat je s našimi zvyky 

Kompetence pracovní 

- samostatně pracovat s dvojjazyčným slovníkem a dalšími studijními materiály 
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Předmět: Další cizí jazyk – Ruský jazyk 

Ročník:    7. 

Hodinová dotace: 2 hodiny týdně 

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 

 Pozdravy dětí a dospělých 

 Představení 

 Naše rodina 

 Zvířata 

 Škola, třída 

 Jídlo, ovoce a zelenina, nákupy 

 

 Číslovky 1 – 20 

 Hodiny, vyjádření času  

 Dny v týdnu 

 

 Azbuka 

 

 Poslech a porozumění 

 

 

 Čtení s porozuměním 

 

 

 Psaní 

 

  

 dokáže pozdravit kamaráda a dospělého, rozloučit se 

 umí představit sebe, kamaráda, spolužáka,  svoji rodinu 

 pojmenuje členy rodiny a představí je  

 vyjádří, jaká zvířata doma chová 

 pojmenuje předměty ve třídy, školní pomůcky 

 vyjádří, co měl k snídani, k obědu, k večeři, co si koupil 

 umí požádat o základní potraviny a věci v obchodech 

 sdělí, jaké pokrmy má rád 

 počítá  do 20, umí sdělit svůj věk 

 umí vyjádřit, kolik je hodin  (celé hodiny)  

 umí používat názvy dnů v jednoduchých řeč. situacích 

 postupně zvládá písmena ruské azbuky v tiskací a psací 

podobě 

 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám a reaguje na ně, 

rozumí známým slovům a spojením v textu, opakuje je a 

překládá, odpovídá na otázky 

 rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním 

pokynům, dokáže souvisle přečíst krátký a jednoduchý text se 

známými písmeny azbuky 

 dokáže správně napsat známá písmena a základní slovíčka 

 

Komunikace -  

v ruském jazyce - 

rozhovory, scénky 

(setkání, pozdravy,   

představení, nákupy 

v obchodě ..) 

 

 

Evropa a svět nás 

zajímá – říkanky, 

jednoduché písně, 

ruské reálie ( v ruské 

škole, Vánoce) 
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 Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných 

výstupů v rámci podpůrných opatření: 

Žák:  je seznámen se zvukovou podobou cizího jazyka,  

rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování, rozumí 

jednoduchým slovům, se kterými se v rámci tematických 

okruhů opakovaně setkal (zejména má-li k dispozici vizuální 

oporu),rozumí otázkám, které se týkají základních osobních 

údajů (zejména jména a věku), rozumí jednoduchým 

pokynům učitele 

pozdraví a poděkuje, vyjádří souhlas a nesouhlas,  

sdělí své jméno a věk, 

rozumí jednoduchým slovům 
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Předmět: Další cizí jazyk – Ruský jazyk 

Ročník:    8. 

Hodinová dotace: 2 hodiny týdně 

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 

 Rodina  

 Škola – vyučovací předměty 

 Barvy 

 Móda, oblékání, nákupy 

 Narozeniny, dárky k narozeninám 

 Zdvořilostní fráze 

 Kalendář – dny, měsíce, roční období 

 Číslovky 20 – 100 

 Volný čas,  zájmy, sport 

 Nad mapou Ruska 

 

 Azbuka  

 Gramatika -  minulý čas, zápor, rodové 

koncovky příd. jmen, ukazovací  a 

přivl. zájmena, číslovky 20- 100, 

časování známých sloves v přítomném  

čase  

 Poslech s porozuměním 

 

 Řečové dovednosti 

 

 

  

 umí představit svoji rodinu, sestavuje jednoduché věty 

 umí popsat rozvrh hodin, řekne, jaké předměty má rád 

 popíše, jakou barvu mají různé předměty 

 umí popsat své oblečení, zeptat se na zboží a jeho cenu 

 sdělí svůj věk, kdy má narozeniny, jaký dárek by chtěl 

 umí poblahopřát k narozeninám, poděkovat za dárek 

 používá základní zdvořilostní fráze (prosba, omluva, ..) 

 vyjmenuje měsíce a roční období, umí říct, kdy se narodil 

 počítá do 100, umí říct, kolik je komu let 

 vyjádří , co rád dělá ve volném čase, jakému sportu se věnuje 

 zná základní zeměpisné reálie Ruska 

 postupně zvládá všechna písmena azbuky  

 čte foneticky správně jednoduchý text se známou sl.zásobou 

 v ústních projevech umí používat gramatickou látku 

 rozumí pokynům a základním frázím 

 porozumí jednoduchému textu a  a dokáže reagovat na 

     otázky vztahující se k textu, poslouchá slovní spojení , krátké  

     věty, dokáže je opakovat, překládat 

 zapojí se do jednoduché konverzace 

 sdělí jednoduchým způsobem základní informace o sobě,   

členech rodiny, o škole, o volném čase 

 

Komunikace -  

v ruském jazyce – 

rozhovory v obchodě, 

scénky 

(setkání,  představení,  

blahopřání 

k narozeninám…) 

 

Evropa a svět nás 

zajímá – říkanky, 

jednoduché písně, ruské 

reálie ( v ruské škole, 

ruská jména, oslovování 

učitele v ruské škole, 

přání k Novému 

roku…)  

 

Objevujeme Evropu a 

svět- reálie Ruska 
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 Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných 

výstupů v rámci podpůrných opatření: 

Žák:  je seznámen se zvukovou podobou cizího jazyka , 

rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování, rozumí 

jednoduchým slovům, se kterými se v rámci tematických 

okruhů opakovaně setkal (zejména má-li k dispozici vizuální 

oporu), rozumí otázkám, které se týkají základních osobních 

údajů (zejména jména a věku), 

rozumí jednoduchým pokynům učitele, 

pozdraví a poděkuje, vyjádří souhlas a nesouhlas,  

sdělí své jméno a věk, rozumí jednoduchým slovům 

reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se týkají jeho 

osoby 
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Předmět: Další cizí jazyk – Ruský jazyk 

Ročník:    9. 

Hodinová dotace: 2 hodiny týdně 

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 

 Režim dne, volný čas  

 Hodiny, vyjádření času 

 Lidské tělo, zdraví 

 Charakteristika člověka- vzhled, 

vlastnosti, synonyma, antonyma 

 Město, orientace ve městě 

 Jednoduchá sdělení – dopis, adresa, 

blahopřání, omluva 

 Dotazník a životopis 

 Cestování – názvy států a st.příslušníků 

 Moskva, Petrohrad – významné 

památky 

 Gramatika -  budoucí čas, časování 

nepravid.sloves Идти/ пойти, ехать/ 

поехать, жить, časování zvratných 

sloves, skloňování osobních zájmen, 

skloňování podstatných jmen 

 Řečové dovednosti 

 

 Poslech s porozuměním 

 

  

 pojmenuje denní činnosti a co dělá ve svém volném čase 

 umí odpovědět na otázku, kolik je hodin, domluvit si schůzku 

 dokáže popsat sebe, spolužáka, vyjádřit, co ho bolí 

 vyjádří, jaké má vlastnosti, charakterizuje kamaráda 

 pojmenuje důležitá místa ve městě 

 dokáže  zeptat se a vysvětlit cestu 

 umí napsat krátký dopis o sobě a o své rodině 

 zvládne  ústně i písemně poblahopřát, napsat krátký dopis 

 vyplní základní údaje do dotazníku 

 umí  souvisle sdělit  základní údaje z osobního životopisu 

 v  konverzaci používá ruské názvy evropských států 

 

 v  mluveném i písemném projevu  umí používat gramatická 

pravidla 

 čte plynule a foneticky správně jednoduché texty 

 reprodukuje přečtený text, reaguje na otázky, v textu 

vyhledává potřebné informace 

 používá abecední slovník učebnice a dvojjazyčný slovník 

 rozumí obsahu a smyslu jednoduchého poslechu, reaguje na 

otázky a zapojuje se do konverzace 

 rozumí základním  frázím a pokynům a a reaguje na ně 

 

 

Komunikace -  

v ruském jazyce - 

rozhovory, scénky 

(domluvení schůzky, 

scénky ve městě, u 

lékaře, módní 

přehlídka …) 

 

 

Evropa a svět nás 

zajímá – ruské písně, 

říkanky, pohádky 

 

 

Objevujeme Evropu a 

svět -  významná ruská 

města, Moskva , 

Petrohrad– významné 

památky 
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Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných 

výstupů v rámci podpůrných opatření: 

žák  je seznámen se zvukovou podobou cizího jazyka , 

rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování, rozumí 

jednoduchým slovům, se kterými se v rámci tematických 

okruhů opakovaně setkal (zejména má-li k dispozici vizuální 

oporu), rozumí otázkám, které se týkají základních osobních 

údajů (zejména jména a věku), 

rozumí jednoduchým pokynům učitele, 

pozdraví a poděkuje, vyjádří souhlas a nesouhlas,  

sdělí své jméno a věk, rozumí jednoduchým slovům 

reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se týkají jeho 

osoby 
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Další cizí jazyk  -  Anglický jazyk 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 

 

Cílem vyučovacího předmětu anglický jazyk  v 7., 8. a 9. ročníku  je poskytnout 

žákům základ  slovní zásoby a běžných  konverzačních frází. Na jednoduchých textech budují 

žáci čtenářské dovednosti a na nich pak schopnosti  konverzovat. Nejdůležitější je probuzení 

zájmu o studium anglického jazyka. Abychom  toho dosáhli,  vyučovací hodina je 

prostoupena aktivními činnostmi, hrami, písničkami. Snažíme se, aby žák porozuměl 

vyslechnutému textu, uměl ho reprodukovat, odpovídat na otázky, sám  uměl používat 

naučená slova v jednoduchých větách, aby se zapojoval do jednoduché konverzace, aby uměl 

přečíst a napsat jednoduchá slova a věty. Učí se rozumět jednoduchým  povelům  a základním  

pokynům  učitele.  V 8. a 9. ročníku jsou dosavadní znalosti prohlubovány. Zdokonalují se  

řečové dovednosti  ve všech oblastech . 

Konkrétním cílem výuky anglického jazyka je poskytnout žákům nástroj komunikace 

při kontaktu s lidmi z různých částí světa a pro práci s počítačem a internetem. Je kladen 

důraz na rozvoj komunikačních jazykových dovedností a jejich praktickou využitelnost doma 

i v zahraničí, také má za cíl rozšířit možnosti žáků v používání informačních a komunikačních 

technologií, jejichž pracovním jazykem je nejčastěji jazyk anglický. Žáci jsou vedeni 

k samostatnému učení a sebehodnocením, plánováním a sledováním pokroku v cizím jazyce 

se stávají spoluodpovědnými za výsledky vlastního učení.  
 

Časová dotace:    7. ročník – 2 hodiny, 8. ročník – 2 hodiny, 9. ročník – 2 hodiny týdně 

 

Metody a formy práce: 

Interaktivní tabule, didaktické hry,  dialogy, dramatizace pohádek,  modelové situace, 

skupinová práce,  krátkodobé projekty, práce se slovníkem,, práce s internetem, PC programy 

 

Výchovné a vzdělávací strategie: 

Kompetence k učení 

- nabízet žákům  metody, které je povedou k samostatné práci s dvojjazyčnými slovníky 

-  propojovat probíraná témata a jazykové jevy 

Kompetence komunikativní 

- porozumět jednoduchému sdělení v anglickém jazyce 

- umět zformulovat jednoduché věty, aktivně se zapojit do konverzace 

- nabízet žákům dostatek konverzačních situací, prostor pro prezentaci vlastní nebo 

skupinové práce 

Kompetence k řešení problémů 

- vést žáky k porovnání stavby anglického a českého jazyka, vyhledávání shod a 

odlišností 

- řešit jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí 

Kompetence sociální a personální 

- vytvářet  příležitosti pro práci ve skupině, 

- podporovat vzájemnou pomoc a spolupráci 

Kompetence občanské 

- získat představu  o zvycích v anglicky mluvících zemích a porovnávat je s našimi  

Kompetence pracovní 

- samostatně pracovat s dvojjazyčným slovníkem, internetem  a dalšími studijními 

materiály 
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Předmět: Další cizí jazyk – Anglický jazyk 

Ročník:    7. 

Hodinová dotace: 2 hodiny týdně 

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 

 Pozdravy 

 Hlásky, anglická abeceda 

 Barvy 

 Sloveso mít rád/ líbit se 

 

 Přídech 

 Podstatná jména 

 Zvířata 

 

 Členy 

 Sloveso mít 

 Čísla 1 – 1000 

 What is it? 

 

 Předložky 

 Vazba There is/ are 

 Sloveso být 

 Sloveso moci/ umět 

 Řečové dovednosti 

 

 

 

 Poslech a porozumění 

 

  

 umí pozdravit, rozloučit se, představit se 

 výslovnost abecedy + seznámení se s výslovností některých 

hlásek 

 umí vyjmenovat základní barvy 

 umí vyjádřit jednoduchým způsobem, co má rád, v těchto 

větách používá os. Zájmena já, ty/ vy, my 

 učí se s přídechem správně vyslovovat hlásky p, k, t 

 umí pojmenovat věci denní potřeby s použitím členu 

neurčitého 

 umí pojmenovat zvířata na farmě, zvířata v ZOO a domácí 

mazlíčky, tvoří jednoduchá slovní spojení 

 umí používat určitý a neurčitý člen 

 umí skládat věty a otázky se slovesem mít 

 naučí se počítat do 1000, pojí číslovky s podstatnými jmény 

 se umí zeptat Co je to? A odpovídat na tuto otázku, rozlišuje 

jednotné a množné číslo It is …. / They are …. 

 umí použít předložku on nebo in 

 se naučí používat tuto vazbu ve spojení s podstatnými jmény 

 se naučí časovat toto sloveso a tvoří s ním jednoduché věty 

 umí utvořit otázku Can I have some ….? A odpovědět na ni 

 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, 

rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá, čte 

foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby, 

rozumí jednoduchým pokynům, adekvátně na ně reaguje, umí 

 

Tvorba mediálního 

sdělení - internet 

 

Komunikace – 

pozdrav, představení 

 

Lidské vztahy – 

anglicky mluvící země 

a zbytek světa 

 

Evropa a svět nás 

zajímá – anglicky 

mluvící země 
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 Čtení s porozuměním 

 

 Psaní 

 

 

 

 

používat slovník 

 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou 

pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně, 

rozumí známým slovům a slovním spojením, opakuje je a 

překládá 

 rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním 

pokynům, dokáže souvisle přečíst krátký a jednoduchý text 

 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři, dokáže správně 

napsat základní slovíčka 

 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných 

výstupů v rámci podpůrných opatření: 

Žák:  je seznámen se zvukovou podobou cizího jazyka , 

rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování, rozumí 

jednoduchým slovům, se kterými se v rámci tematických 

okruhů opakovaně setkal (zejména má-li k dispozici vizuální 

oporu), rozumí otázkám, které se týkají základních osobních 

údajů (zejména jména a věku), 

rozumí jednoduchým pokynům učitele, 

pozdraví a poděkuje, vyjádří souhlas a nesouhlas,  

sdělí své jméno a věk, rozumí jednoduchým slovům 

reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se týkají jeho 

osoby 
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Předmět: Další cizí jazyk – Anglický jazyk 

Ročník:    8. 

Hodinová dotace: 2 hodiny týdně 

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 

 Pozdravy 

 

 Čísla do miliónu  

 Rodina 

 

 Kalendář 

 

 

 Jídlo 

 

 Lidské tělo 

 

 Sloveso like 

 

 Sloveso can 

 Nákupy 

 Přítomný čas průběhový 

 Předložky 

 

 Domov 

 Čas 

 Slovesa být a mít 

 

 umí  pozdravit, představit se, zeptat se dalšího spolužáka na 

jméno, představit členy rodiny 

 počítá do miliónu, sčítá, odčítá, násobí, dělí 

 pojmenuje členy rodiny, sestavuje jednoduché věty o své 

rodině, např. This is my ….., dokáže tvořit otázky a odpovídat 

na ně 

 se naučí vyjmenovat dny v týdnu, měsíce v roce a roční 

období, pojí je se správnou předložkou, umí odpovědět na 

otázku When is your birthday? 

 umí pojmenovat základní druhy ovoce a zeleniny, základní 

potraviny a nápoje, dokáže požádat o různé potraviny 

 umí pojmenovat základní části lidského těla a utvořit 

jednoduché věty, kde se použijí nemoci a nehody 

 umí vyjádřit libost a nelibost pomocí I like/ I do not like a 

utvořit otázku Do you like ….? A odpovědět na ni krátce 

kladně i záporně 

 sestavuje krátké věty o svých schopnostech, používá sloveso 

can 

 umí požádat o základní potraviny a věci v obchodech 

 sestavuje jednoduché věty sdělující aktivity probíhající právě 

teď 

 žák se naučí další předložky, určuje umístění věcí a objektů 

pomocí předložek 

 pojmenuje předměty v domácnosti 

Komunikace – 

představení sebe, členů 

rodiny; denní režim 

 

Vztah člověka 

k prostředí – svátky 

v anglicky mluvících 

zemích 

 

Evropa a svět nás 

zajímají – reálie 

anglicky mluvících 

zemí 

 

Tvorba mediálního 

sdělení – TV, internet, 

média 

 

Lidské vztahy – 

dorozumívací jazyk 

mezi národy 
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 Řečové dovednosti 

 

 

 

 Poslech a porozumění 

 

 

 

 

 Čtení s porozuměním 

 

 Psaní 

 

 

 

 

 

 

 

 určuje časové údaje 

 používá tato slovesa v přítomném čase ve všech osobách, 

tvoří jednoduché otázky 

 sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se 

jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 

osvojovaných témat, vyslovuje a čte foneticky správně 

v přiměřeném rozsahu slovní zásoby 

 rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny 

pomalu a zřetelně a týkají se osvojování témat, zejména 

pokud má k dispozici vizuální oporu, poslouchá slovní 

spojení, krátké věty, dovede je opakovat, překládat 

 rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují 

k běžným tématům, dokáže se orientovat v delším textu 

 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, 

školy, volného času a dalších osvojovaných témat 

 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných 

výstupů v rámci podpůrných opatření: 

Žák:  je seznámen se zvukovou podobou cizího jazyka , 

rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování, rozumí 

jednoduchým slovům, se kterými se v rámci tematických 

okruhů opakovaně setkal (zejména má-li k dispozici vizuální 

oporu), rozumí otázkám, které se týkají základních osobních 

údajů (zejména jména a věku), 

rozumí jednoduchým pokynům učitele, 

pozdraví a poděkuje, vyjádří souhlas a nesouhlas,  

sdělí své jméno a věk, rozumí jednoduchým slovům 

reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se týkají jeho 

osoby 
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Předmět: Další  cizí jazyk – Anglický jazyk 

Ročník:    9. 

Hodinová dotace: 2 hodiny týdně 

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 

 Představení 

 Věci kolem sebe 

 

 Volný čas, povolání 

 Oblékání 

 Obec, dopravní prostředky 

 

 Přídavná jména 

 

 Přítomné časy 

 

 Rozkaz/ příkaz 

 Příroda 

 

 Počasí 

 Budoucí čas 

 Sloveso být 

 

 Hodiny 

 

 Formulář 

 Řečové dovednosti 

 

Poslech a porozumění 

 

  

 umí představit sebe, svého kamaráda, člena své rodiny 

 pojmenovává věci kolem sebe, popisuje je, ptá se na jejich 

vlastnosti, na jejich umístění a odpovídá, tvoří zjišťovací 

otázky 

 umí sestavit věty na téma volný čas, zná základní povolání 

 umí pracovat se slovesy wear, put on, take off 

 umí se zeptat na cestu, dokáže jednoduchým způsobem 

poradit kudy jít a jak používat hromadné dopravní prostředky  

 srovnává věk, hmotnost, velikost a jiné vlastnosti osob a věcí 

– stupňuje jednoslabičná přídavná jména 

 hovoří o aktivitách probíhajících v přítomnosti, rozlišuje I 

play …/ I am playing…, tvoří otázky 

 umí zadávat jednoduché rozkazy, příkazy ve 2. osobách 

 pojmenovává běžné činnosti v přírodě, tvoří krátké věty o 

stanování v přírodě 

 umí hovořit o počasí 

 dokáže utvořit věty ve všech osobách v základním budoucím 

čase 

 umí časovat sloveso být v minulém, přítomném a budoucím 

čase, tvoří jednoduché oznamovací věty, otázky a odpovídá 

na ně 

 umí odpovědět na otázku What the time is?, používá o’clock, 

quarter past, half past, quarter to 

 dokáže vyplnit jednoduchý formulář se svými osobními údaji 

 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, 

 

Tvorba mediálního 

sdělení – Internet ve 

vztahu k angličtině 

 

Komunikace – 

základní rozdíly 

v britské a americké 

angličtině 

 

Lidské vztahy – 

porozumění mezi lidmi 

 

Vztah člověka 

k prostředí – ochrana 

přírody  

 

Evropa a svět nás 

zajímají – Velká 

Británie, USA, Kanada 
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 Čtení s porozuměním 

 

 Psaní 

 

 

 

 

 

 

rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá, 

vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu 

slovní zásoby, rozumí jednoduchým pokynům a větám, 

adekvátně na ně reaguje, rozlišuje grafickou a mluvenou 

podobu slova, pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a 

pečlivě vyslovované konverzace dvou osob s dostatkem času 

pro porozumění, používá dvojjazyčný slovník 

 rozumí základním informacím v krátkých poslechových 

textech týkajících se každodenních témat, řeší jednoduchá 

poslechová cvičení, překládá, odpovídá na otázky 

 rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména pokud má 

k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou 

informaci 

 stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení 

 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných 

výstupů v rámci podpůrných opatření: 

žák  je seznámen se zvukovou podobou cizího jazyka , 

rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování, rozumí 

jednoduchým slovům, se kterými se v rámci tematických 

okruhů opakovaně setkal (zejména má-li k dispozici vizuální 

oporu), rozumí otázkám, které se týkají základních osobních 

údajů (zejména jména a věku), 

rozumí jednoduchým pokynům učitele, 

pozdraví a poděkuje, vyjádří souhlas a nesouhlas,  

sdělí své jméno a věk, rozumí jednoduchým slovům 

reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se týkají jeho 

osoby 
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Další cizí jazyk  -  Německý jazyk 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 

 

Cílem vyučovacího předmětu  německý  jazyk  v 7., 8. a 9. ročníku  je poskytnout 

žákům základ  slovní zásoby a běžných  konverzačních frází. Na jednoduchých textech budují 

žáci čtenářské dovednosti a na nich pak schopnosti  konverzovat. Nejdůležitější je probuzení 

zájmu o studium  německého  jazyka. Abychom  toho dosáhli,  vyučovací hodina je 

prostoupena aktivními činnostmi, hrami, písničkami. Snažíme se, aby žák porozuměl 

vyslechnutému textu, uměl ho reprodukovat, odpovídat na otázky, sám  uměl používat 

naučená slova v jednoduchých větách, aby se zapojoval do jednoduché konverzace, aby uměl 

přečíst a napsat jednoduchá slova a věty. Učí se rozumět jednoduchým  povelům  a základním  

pokynům  učitele.  V 8. a 9. ročníku jsou dosavadní znalosti prohlubovány. Zdokonalují se  

řečové dovednosti  ve všech oblastech . 

Žáci našeho regionu mají možnost prakticky využít svých znalostí jazyka v běžných 

situacích- při návštěvě blízkého zahraničí – nápisy na zboží v obchodech, v populární hudbě, 

v médiích. 
 

Časová dotace:    7. ročník – 2 hodiny, 8. ročník – 2 hodiny, 9. ročník – 2 hodiny týdně 

 

Metody a formy práce: 

Interaktivní tabule, didaktické hry,  říkanky, písně, dialogy, modelové situace, skupinová 

práce,  krátkodobé  projekty, práce se slovníkem, s internetem, výukové programy na PC 

 

Výchovné a vzdělávací strategie: 

 

Kompetence k učení 

- nabízet žákům  metody, které je povedou k samostatné práci s dvojjazyčnými slovníky 

-  propojovat probíraná témata a jazykové jevy 

Kompetence komunikativní 

- porozumět jednoduchému sdělení v německém jazyce 

- umět zformulovat jednoduché věty, aktivně se zapojit do konverzace 

- nabízet žákům dostatek konverzačních situací, prostor pro prezentaci vlastní nebo 

skupinové práce 

Kompetence k řešení problémů 

- vést žáky k porovnání stavby německého, anglického  a českého jazyka, vyhledávání 

shod a odlišností 

- řešit jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí 

Kompetence sociální a personální 

- vytvářet  příležitosti pro práci ve skupině, 

- podporovat vzájemnou  pomoc a spolupráci (rozhovory, skupinová práce) 

Kompetence občanské 

- získat představu  o zvycích v německy mluvících zemích a porovnávat je s našimi  

Kompetence pracovní 

- samostatně pracovat s dvojjazyčným slovníkem, internetem  a dalšími studijními 

materiály 
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Předmět: Další  cizí jazyk  - Německý jazyk 

Ročník:    7. 

Hodinová dotace: 2 hodiny týdně 

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 

 Abeceda 

 Pozdravy dětí a dospělých 

 Dny, číslovky, barvy 

 Lidé a země 

 Představení 

 Naše rodina 

 Můj, tvůj, vazba von 

 Slovosled, časování, zápor nicht 

 Záliby, volný čas, kamarádi 

 Předložka um – čas, rád – stupňování 

 

 Škola, třída 

 Číslovky 1 – 20 

 Vyjádření času (celé hodiny) 

 Určitý a neurčitý člen, zápor kein 

 Pokyny, časování prav.sloves v přít.č. 

 

 Řečové dovednosti 

  

 Poslech 

  

 Učí se správné výslovnosti, zná německá jména 

 Dokáže pozdravit kamaráda a dospělého, rozloučit se 

 Zná známé německé osobnosti, ví odkud pocházejí, kde žijí 

 Zná základní reálie 

 Umí představit sebe, kamaráda, spolužáka,  svoji rodinu 

 Pojmenuje členy rodiny, řekne, kde bydlí, umí sdělit věk 

 Počítá  do 20,  sdělí telefonní číslo, vyjádří, jakou barvu mají 

různé předměty 

 Umí vyjádřit, kolik je hodin  (celé hodiny) 

 Čte krátké věty, orientuje se v jednoduchém textu 

 Dbá na slovosled ve větě 

 Dokáže jednoduše popsat svůj volný čas, kamaráda, 

telefonuje, píše jednoduchý dopis nebo mail 

 Pojmenuje školní pomůcky a předměty 

 

 Zvládá nácvik správné fonetické výslovnosti a intonace 

 Reaguje na základní otázky typu „Kdo je to?“ „Co je to?“ 

     „Jak se jmenuješ…?“  „Máš ....?“   „Odkud jsi?“ 

  Rozumí pokynům v německém jazyce při práci ve třídě 

  Porozumí jednoduchému textu a  a dokáže reagovat na 

otázky  vztahující se k poslechu, zvládne krátké vyprávění 

 

 

 

 

Komunikace -  

v německém jazyce - 

rozhovory, scénky 

(setkání, pozdravy, 

internacionalismy,  

představení, ..), internet 

– moderní komunikace 

 

 

Evropa a svět nás 

zajímá – říkanky, 

jednoduché písně, 

německé reálie , země 

EU( v německé škole, 

Vánoce) 
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Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných 

výstupů v rámci podpůrných opatření: 

žák : je seznámen se zvukovou podobou cizího jazyka , 

rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování, rozumí 

jednoduchým slovům, se kterými se v rámci tematických 

okruhů opakovaně setkal (zejména má-li k dispozici vizuální 

oporu), rozumí otázkám, které se týkají základních osobních 

údajů (zejména jména a věku), 

rozumí jednoduchým pokynům učitele, 

pozdraví a poděkuje, vyjádří souhlas a nesouhlas,  

sdělí své jméno a věk, rozumí jednoduchým slovům 

reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se týkají jeho 

osoby 
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Předmět: Další  cizí jazyk – Německý jazyk 

Ročník:    8. 

Hodinová dotace: 2 hodiny týdně 

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 

 Pokyny, časování pravid. sloves – přít. 

 Sloveso sein, předložka am 

 Moderní technologie – PC, fotoaparát 

 Zvířata 

 Časování slovesa haben, 4.pád, kein 

 Další časování 

 Narozeniny, roční období, měsíce 

 Předložka in, čas, některá mn.č., um a 

im 

 Čísla do 100 

 Cestujeme, prázdniny 

 Země EU, vazba ich möchte, nach a in 

- cesta, 

 Časování fahren 

 

 Gramatika -  zápor, minulý čas sloves, 

Složené číslovky, časování 

jednoduchých a známých sloves 

 

 Řečové dovednosti 

 Poslech 

 

  

 Vypráví o koníčcích 

 Umí telefonovat 

 Popíše jednoduše zvíře, umí je pojmenovat 

 Používá zápory ve větách 

 Řekne, co má ve škole má rád 

 Sdělí, kdy má narozeniny, věk 

 Umí poblahopřát k narozeninám 

 Používá základní zdvořilostní fráze 

 Vyjmenuje dny v týdnu a měsíce 

 Vyjádří , co rád dělá ve volném čase 

 Umí koupit jízdenku, sdělit cíl cesty, zajistit si ubytování 

 Zvládne napsat pozdrav z dovolené 

 Umí napsat pozvánku, zvládne základní matematické údaje 

 Zná rozdělení kal.roku 

 V ústních projevech umí používat gramatickou látku 

 Rozumí pokynům v německém jazyce při práci ve třídě, 

základním frázím 

  Porozumí jednoduchému textu a  a dokáže reagovat na 

     otázky vztahující se k textu 

 Zapojí se do jednoduché konverzace 

 Sdělí ústně i písemně jednoduché informace o své osobě 

 Rozumí  jednoduchému poslouchanému textu 

  

 

Komunikace -  

v německém jazyce - 

rozhovory, scénky 

(setkání,  představení, 

vyprávění o sobě, 

blahopřání 

k narozeninám…) 

 

Evropa a svět nás 

zajímá – říkanky, 

jednoduché písně, reálie 

německy mluvících 

zemí (  oslovování 

učitele v Německu, 

přání k Novému 

roku…) 
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Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných 

výstupů v rámci podpůrných opatření: 

žák  je seznámen se zvukovou podobou cizího jazyka , 

rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování, rozumí 

jednoduchým slovům, se kterými se v rámci tematických 

okruhů opakovaně setkal (zejména má-li k dispozici vizuální 

oporu), rozumí otázkám, které se týkají základních osobních 

údajů (zejména jména a věku), 

rozumí jednoduchým pokynům učitele, 

pozdraví a poděkuje, vyjádří souhlas a nesouhlas,  

sdělí své jméno a věk, rozumí jednoduchým slovům 

reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se týkají jeho 

osoby 
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Předmět: Další cizí jazyk  – Německý jazyk 

Ročník:    9. 

Hodinová dotace: 2 hodiny týdně 

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 

 Můj domov 

 Další přivlastňovací zájmena 

 Předložky se 3.a 4.pádem 

 Další nepravidelná slovesa a slovesa 

s odlučitelnou předponou 

 Slovosled, tvoření otázek 

 Předložka für 

 Orientace ve městě, můj program 

 Rakousko a Mozart 

 Jídlo, ovoce a zelenina, nákupy 

 Můj den, v obchodě, počítáme 

 Způsobová slovesa müssen, können, 

dürfen 

 Číslovky nad 1000 

 Množné číslo dalších podstatných jmen 

 3. a 4.pád postatných jmen 

 Můj týden, povinnosti a škola 

 Podmět man 

 Časové údaje 

 Lidské tělo 

 

 Řečové dovednosti 

 Poslech a čtení s porozuměním 

 

 

 

 Umí popsat svůj pokoj a dům 

 Vyjádří svá přání – vysněný pokoj 

 Vypráví, co dělá během roku 

 Rozumí krátkým textům 

 Zeptat se na směr cesty 

 Jednoduše popsat cestu 

 Přijmout a odmítnout pozvání 

 Vyprávět o průběhu dne 

 Mluvit o svém jídelníčku 

 Sdělit své povinnosti 

 Používat číslovky nad 100 

 Používat časové údaje v průběhu dne 

 Popsat svůj týdenní program 

 Sestavit svůj rozvrh hodin 

 Domluvit si schůzku, rozhovory o škole 

 Zná  části těla 

 

 Rozumí složitějším textům, poslechům 

 Reaguje na ně 

 Zvyšuje se úroveň vlastního projevu 

 Zdokonaluje výslovnost 

 Seznamuje se s kulturou a životem lidí v německy mluvících 

zemích, zná známé památky Berlína 

 Pracuje s elektronickým slovníkem 

 

 

 

 

Osobnostní rozvoj  

(sebepoznání, mezilidské 

vztahy) 

 

Mediální výchova  

(komunikační dovednosti 

a využití různých 

technologií ) 
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 Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných 

výstupů v rámci podpůrných opatření: 

žák  je seznámen se zvukovou podobou cizího jazyka , 

rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování, rozumí 

jednoduchým slovům, se kterými se v rámci tematických 

okruhů opakovaně setkal (zejména má-li k dispozici vizuální 

oporu), rozumí otázkám, které se týkají základních osobních 

údajů (zejména jména a věku), 

rozumí jednoduchým pokynům učitele, 

pozdraví a poděkuje, vyjádří souhlas a nesouhlas,  

sdělí své jméno a věk, rozumí jednoduchým slovům 

reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se týkají jeho 

osoby 
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Předmět:  Matematika  

 

Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň 

 

Předmět Matematika  byl vytvořen ze vzdělávacího oboru  Matematika a její aplikace z RVP ZV. Je 

vyučován jako samostatný předmět s následující hodinovou dotací: v 7. a 8. ročníku – 4 hodiny 

týdně, v 6. a 9. ročníku – 5 hodin týdně. Vzdělávání v matematice je zaměřeno na užití matematiky 

v praktických situacích, na osvojení pojmů a matematických postupů a na rozvoj logického 

myšlení. V hodinách jsou zařazovány rozcvičky na pamětní počítání, soutěže i neobvyklé úlohy, je 

podporována účast žáků v matematických soutěžích. Při řešení úloh jsou žáci vedeni 

k systematičnosti a vytrvalosti v hledání správného řešení, učí se hledat alternativní postupy. Žáci se 

učí využívat prostředky výpočetní techniky, především kalkulátory a vhodné typy výukových 

programů. Zdokonalují se v rýsovacích technikách. 

V hodinách matematiky se částečně realizují některé okruhy z průřezového tématu Osobnostní a 

sociální výchova  - důraz je kladen na formování volních a charakterových rysů – rozvíjí se 

důslednost, vytrvalost, schopnost sebekontroly, vynalézavost a tvořivost. 

 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 

 

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

- vede žáky k odhalování záměrných chyb 

- učitel vede žáky k plánování postupů a úkolů, zadává úkoly způsobem, který umožňuje 

volbu různých postupů 

- žáci jsou vedeni k aplikaci matematických znalostí v ostatních vyučovacích předmětech a 

v reálném životě 

- žáci jsou vedeni k využívání prostředků výpočetní techniky a matematických tabulek 

 

Kompetence k řešení problémů 

- učitel vede žáky k pochopení úlohy, rozboru problému a plánu řešení, správnému 

matematickému zápisu, k využívání náčrtků při řešení úloh, k odhadování výsledků 

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

- žáci jsou vedeni k ověřování výsledků zkouškou 

- chybu žáka učitel využívá jako příležitosti ukázat cestu ke správnému řešení 

 

Kompetence komunikativní 

- žáci jsou vedeni k přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka 

včetně symboliky, učitel klade důraz na správnou terminologii 

- žáci zdůvodňují své matematické postupy, vytvářejí hypotézy, formulují závěry 

 

Kompetence sociální a personální 

- učitel oceňuje žáky, kteří se dovedou konkrétně zeptat na nejasnost či problém, podporuje 

vzájemnou pomoc při řešení úloh 

- učitel volí přiměřeně náročné úlohy pro různé skupiny žáků 

- učitel zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat 
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Kompetence občanské 

- žáci respektují názory ostatních, jsou tolerantní k druhým 

- formují si  volní a charakterové vlastnosti, zejm. rozvíjení paměti, logického myšlení, 

sebekontroly, vytrvalosti, přesnosti aj. 

 

Kompetence pracovní 

- učitel požaduje dodržování  stanovených pravidel 

- učitel vede žáky k aplikaci v praktických činnostech – odhady, měření,  atd. 

- žáci zdokonalují  svůj grafický projev 
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Předmět: Matematika 

Ročník: 6.  

Hodinová dotace: 5 hodin týdně 

Učivo: 

 

Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 

 Přirozená čísla a číslo nula  

 (opakování) 

 

 Přímka, polopřímka, úsečka, kružnice 

 Rovinné útvary 

 

 

 Desetinná čísla 

 

 Dělitelnost přirozených čísel 

 

 

 

 

 Úhel a jeho velikost 

 

 

 

 

 Osová souměrnost 

 

 Trojúhelník 

 

 

 Kvádr, krychle 

 

 

 

 

 

 porovnává a zobrazí přirozená čísla na číselné ose 

 zaokrouhluje, sčítá, odčítá, násobí a dělí přirozená čísla 

 řeší jednoduché slovní úlohy na jeden až dva početní výkony 

 charakterizuje přímku, polopřímku, úsečku, kružnici 

 měří délky úseček (jednotky),sestrojí úsečku dané délky 

 rozezná rovinné útvary 

 vypočítá obvod a obsah čtverce a obdélníka 

 zapíše desetinné číslo 

 zaokrouhluje, sčítá, odčítá, násobí a dělí deset. čísla 

 užívá správně pojmu dělitel a násobek 

 zjistí dělitele, využije kritéria dělitelnosti 

 určí, zda číslo je číslem složeným nebo prvočíslem 

 určí společné dělitele, společné násobky, nejmenší společný 

násobek, největšího společného dělitele 

 určuje velikost úhlu měřením 

 charakterizuje a třídí úhly 

 graficky sčítá a odčítá úhly, násobí a dělí dvěma 

 sestrojí osu úhlu 

 sčítá a odčítá dané úhly ve stupních a minutách 

 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru v osové souměrnosti 

 určí osově souměrný útvar 

 třídí a popíše trojúhelníky 

 sestrojí výšky, těžnice, kružnici opsanou a vepsanou 

 určí velikost vnitřního úhlu, jsou-li dány velikosti dalších dvou 

 určuje a charakterizuje krychli a kvádr a analyzuje jejich 

vlastnosti 

 načrtne a sestrojí síť 

 načrtne a sestrojí obraz ve volném rovnoběžném promítání 

 

Osobnostní a sociální 

výchova – 

zapamatování, řešení 

problémů, důslednost, 

sebekontrola 
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Minimální úroveň očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  

Žák: 

písemně sčítá, odčítá, násobí a dělí jednociferná i víceciferná čísla,  

dělí se zbytkem, 

čte desetinná čísla, zná jejich zápis a provádí s nimi základní početní 

operace,  

provádí odhad výsledku,  

zaokrouhluje čísla,  

píše, čte, porovnává a zaokrouhluje čísla v oboru do 1 000 000 , 

zvládá orientaci na číselné ose, 

 

 

umí zacházet s rýsovacími pomůckami a potřebami, 

odhaduje délku úsečky,  

určuje délku lomené čáry,  

graficky sčítá a odčítá úsečky,   

vyznačuje, rýsuje a měří úhly,   

rozeznává základní prostorové útvary (krychle, kvádr, koule, válec),  

sestrojí základní rovinné útvary 

 

 

samostatně řeší praktické úlohy,  

hledá různá řešení předložených situací , 

aplikuje poznatky a dovednosti z jiných vzdělávacích oblastí, 

využívá prostředky výpočetní techniky při řešení úloh 
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Předmět: Matematika 

Ročník: 7.  

Hodinová dotace: 4 hodiny týdně 

Učivo: 

 

Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 Zlomky 

 

 

 

 

 

 Celá, racionální čísla 

 

 

 

 

 Poměr, přímá a nepřímá úměrnost 

 

 

 

 

 

 

 

 Procenta 

 

 

 

 

 Shodnost, středová souměrnost 

 

 

 

 

 porovná zlomky a zobrazí na číselné ose 

 převede smíšené číslo (desetinné) na zlomek a obráceně 

 krátí zlomky, rozšíří daným číslem 

 určí základní velikost zlomku 

 sčítá, odčítá, násobí, dělí zlomky 

 zjednoduší složený zlomek 

 porovná a zobrazí na číselné ose 

 sčítá, odčítá, násobí a dělí celá a racionální čísla 

 určí opačné číslo a absolutní hodnotu čísla 

 řeší slovní úlohy na užití celých a racionálních čísel 

 

 užívá k vyjádření poměr 

 rozdělí celek v daném poměru 

 vypočítá poměr 

 řeší slovní úlohy z praxe s využitím poměru 

 řeší úlohy na přímou a nepřímou úměrnost 

 narýsuje graf přímé a nepřímé úměrnosti 

 řeší slovní úlohy s využitím vztahů přímé a nepřímé úměrnosti 

 řeší slovní úlohy pomocí trojčlenky 

 užívá procenta 

 dopočítá procentovou část, počet procent, základ 

 řeší slovní úlohy na procenta motivované praxí 

 řeší úlohy na jednoduché úrokování 

 

 určí shodné útvary 

 užívá věty o shodnosti sss, sus, usu 

 sestrojí obraz útvaru ve středové souměrnosti 

 určí střed souměrnosti středově souměrného rovinného obrazce 

 užije shodná zobrazení (osovou a středovou souměrnost) v praxi 

Osobnostní a sociální 

výchova – 

zapamatování, řešení 

problémů, důslednost, 

sebekontrola 
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 Čtyřúhelníky 

 

 

 

 

 Hranol 

 

 rozliší jednotlivé druhy rovnoběžníků a lichoběžníků 

 sestrojí rovnoběžník a lichoběžník v jednoduchých případech 

 vypočítá obvod a obsah rovnoběžníku a lichoběžníku 

 řeší slovní úlohy vedoucí k výpočtu obvodu a obsahu 

 

 sestrojí síť hranolu s rovnoběžníkovou, trojúhelníkovou nebo 

lichoběžníkovou základnou 

 vypočítá povrch a objem hranolu s rovnoběžníkovou, 

trojúhelníkovou nebo lichoběžníkovou základnou 

 

Minimální úroveň očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 

Žák: 

 písemně sčítá, odčítá, násobí a dělí víceciferná čísla,  

dělí se zbytkem, pracuje se zlomky a smíšenými čísly,  

používá vyjádření vztahu celek – část (zlomek, desetinné číslo, procento) 

čte desetinná čísla a provádí s nimi základní početní operace,  

provádí odhad výsledku, zaokrouhluje čísla,  

píše, čte, porovnává a zaokrouhluje čísla v oboru do 1 000 000 , 

zvládá orientaci na číselné ose, používá měřítko mapy a plánu ,  

řeší jednoduché úlohy na procenta,  vyhledává a třídí data, porovnává 

data, vypracuje jednoduchou tabulku - užívá a ovládá převody jednotek 

délky, hmotnosti, času, obsahu, objemu, zvládá početní úkony s penězi, 

 

vyznačuje, rýsuje a měří úhly, provádí jednoduché konstrukce ,vypočítá 

obvod a obsah trojúhelníka, čtverce, obdélníka, kruhu, zná a rýsuje 

základní rovinné útvary, sestrojí základní rovinné útvary ve středové a 

osové souměrnosti, vypočítá povrch a objem kvádru, krychle a válce, 

sestrojí sítě základních těles, načrtne základní tělesa, zobrazuje 

jednoduchá tělesa - odhaduje délku úsečky, určí délku lomené čáry, 

graficky sčítá a odčítá úsečky, umí zacházet s rýsovacími pomůckami a 

potřebami,  
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Předmět: Matematika 

Ročník: 8. 

Hodinová dotace: 4 hodiny týdně 

Učivo: 

 

Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 Druhá mocnina a odmocnina 

 

 

 Pythagorova věta 

 

 

 

 Mocniny s přirozeným mocnitelem 

 

 

 Výrazy 

 

 

 

 

 

 

 

 Lineární rovnice 

 

 

 

 

 

 

 Základy statistiky 

 

 

 

 určuje druhou mocninu a odmocninu pomocí tabulek a kapesního 

kalkulátoru 

 

 zná Pythagorovu větu 

 využívá Pythagorovu větu k určení pravoúhlosti trojúhelníka, 

k výpočtům  v trojúhelníku 

 

 určuje mocniny s přirozeným mocnitelem 

 provádí základní operace s mocninami 

 

 určí hodnotu daného číselného výrazu 

 zapíše slovní text pomocí výrazů s proměnnými v jednoduchých 

případech 

 sčítá a odčítá celistvé výrazy 

 násobí výrazy jednočlenem, dvojčlenem, trojčlenem 

 upravuje výraz vytýkáním 

 užívá vzorce (a+b)
 2

, (a-b)
2
, a

2
-b

2
 

 

 řeší jednoduché lineární rovnice a provádí zkoušku správnosti 

svého řešení 

 vyjádří neznámou ze vzorce po dosazení čís. hodnot všech 

daných veličin 

 řeší slovní úlohy vedoucí k řešení lineární rovnice 

 užívá řešení lineární rovnice v praxi 

 

 provádí jednoduchá statistická šetření a zapisuje jeho výsledky 

formou tabulky nebo vyjádří diagramem 

 vypočítá aritmetický průměr 

 určí četnost, modus, medián 

Osobnostní a sociální 

výchova – 

zapamatování, řešení 

problémů, důslednost, 

sebekontrola 
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 Kružnice 

 

 

 

 

 Kruh 

 

 Válec 

 

 Konstrukční úlohy 

 

 

 

 sestrojí tečnu ke kružnici v daném bodě a z daného bodu ležícího 

vně kružnice 

 užívá Thaletovu větu v praxi 

 určí vzájemnou polohu přímky a kružnice a dvou kružnic 

 vypočítá délku kružnice 

 vypočítá obsah a obvod kruhu 

 sestrojí síť válce 

 vypočítá objem a povrch válce 

 načrtne a sestrojí trojúhelník podle vět sss, sus, usu 

 načrtne a sestrojí trojúhelníky a čtyřúhelníky zadané různými 

prvky v jednodušších případech, svůj postup zapisuje 

 načrtne a sestrojí tečnu z daného bodu ke kružnici 

 

Minimální úroveň očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  

Žák: 

písemně sčítá, odčítá, násobí a dělí víceciferná čísla, dělí se zbytkem, 

pracuje se zlomky a smíšenými čísly, čte desetinná čísla a provádí s nimi 

základní početní operace, provádí odhad výsledku, zaokrouhluje čísla, 

píše, čte, porovnává a zaokrouhluje čísla v oboru do 1 000 000 , 

zvládá orientaci na číselné ose, používá měřítko mapy a plánu ,  

řeší jednoduché úlohy na procenta,  vyhledává a třídí data, porovnává 

data, vypracuje jednoduchou tabulku, užívá a ovládá převody jednotek 

délky, hmotnosti, času, obsahu, objemu, zvládá početní úkony s penězi, 

 

umí zacházet s rýsovacími pomůckami a potřebami, 

vyznačuje, rýsuje a měří úhly, provádí jednoduché konstrukce ,vypočítá 

obvod a obsah trojúhelníka, čtverce, obdélníka, kruhu , provádí 

jednoduché konstrukce, zná a rýsuje základní rovinné útvary, sestrojí 

základní rovinné útvary ve středové a osové souměrnosti, vypočítá 

povrch a objem kvádru, krychle a válce, sestrojí sítě základních těles, 

načrtne základní tělesa, zobrazuje jednoduchá tělesa - odhaduje délku 

úsečky, graficky sčítá a odčítá úsečky 
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Předmět: Matematika 

Ročník: 9.  

 Hodinová dotace: 5 hodin týdně 

Učivo: 

 

Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 Lomený výraz 

 

 

 

 Soustavy lineárních rovnic se dvěma 

neznámými 

 

 Funkce 

 

 

 

 

 Podobnost 

 

 

 

 

 Goniometrické funkce sin, cos, tg 

 

 

 Jehlan 

 

 Koule a kužel 

 

 

 Základy finanční matematiky 

 

 

 určuje podmínky, za kterých má daný lomený výraz smysl 

 krátí a rozšiřuje lomené výrazy 

 sčítá a odčítá dva až tři lomené výrazy 

 násobí a dělí dva lomené výrazy 

 řeší soustavu rovnic dosazovací nebo sčítací metodou 

 provádí zkoušku řešení 

 řeší jednoduché slovní úlohy pomocí soustav rovnic 

 rozeznává funkční vztah od jiných vztahů 

 určí definiční obor a obor hodnot funkce 

 vyjádří lineární funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem 

 sestrojí graf kvadratické funkce y=ax
2
, nepřímé úměrnosti y=k/x 

 řeší graficky jednoduché soustavy dvou rovnic 

 určuje podobné útvary v rovině 

 určuje a používá poměr podobnosti 

 rozdělí úsečku dané délky v daném poměru 

 sestrojí rovinný obraz podobný danému 

 užívá poměr podobnosti při práci s plány a mapami 

 užívá goniometrické funkce ostrého úhlu při řešení úloh z praxe,    

při výpočtech objemů a povrchů těles 

 určuje hodnoty těchto funkcí pomocí tabulek nebo kalkulátoru 

 načrtne a sestrojí síť jehlanu a obraz jehlanu v rovině 

 vypočítá objem a povrch jehlanu 

 vypočítá objem a povrch koule a kužele 

 

 vypočítá úrok z dané jistiny, úrok z úroku 

 provádí jednoduché a složené úrokování 

 vypočítá úrok z úroku 

 

 

Osobnostní a sociální 

výchova – 

zapamatování, řešení 

problémů, důslednost, 

sebekontrola 
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Minimální úroveň očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  

Žák: 

písemně sčítá, odčítá, násobí a dělí víceciferná čísla,  

dělí se zbytkem,  

pracuje se zlomky a smíšenými čísly,  

čte desetinná čísla a provádí s nimi základní početní operace,  

provádí odhad výsledku,  

zaokrouhluje čísla, píše, čte, porovnává a zaokrouhluje čísla v oboru do 

1 000 000 , 

zvládá orientaci na číselné ose, používá měřítko mapy a plánu ,  

řeší jednoduché úlohy na procenta,   

vyhledává a třídí data, porovnává data, vypracuje jednoduchou tabulku, 

užívá a ovládá převody jednotek délky, hmotnosti, času, obsahu, objemu, 

zvládá početní úkony s penězi, 

 

vyznačuje, rýsuje a měří úhly,  

provádí jednoduché konstrukce , 

vypočítá obvod a obsah trojúhelníka, čtverce, obdélníka, kruhu ,  

zná a rýsuje základní rovinné útvary, sestrojí základní rovinné útvary ve 

středové a osové souměrnosti,  

vypočítá povrch a objem kvádru, krychle a válce,  

sestrojí sítě základních těles, načrtne základní tělesa, zobrazuje 

jednoduchá tělesa - odhaduje délku úsečky, určí délku lomené čáry, 

graficky sčítá a odčítá úsečky,  

umí zacházet s rýsovacími pomůckami a potřebami,  

používá technické písmo, čte a rozumí jednoduchým technickým 

výkresům, 

samostatně řeší praktické úlohy, 

hledá různá řešení předložených situací, aplikuje poznatky a dovednosti 

z jiných vzdělávacích oblastí, využívá prostředky výpočetní techniky při 

řešení úloh 
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Předmět:  Informatika 

 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Vyučovací předmět Informatika vychází ze vzdělávacího oboru Informační a komunikační 

technologie z RVP ZV. Rozvíjí průřezová témata Osobnostní a sociální výchova (Kreativita) a 

Mediální výchova.  

Informatika je vyučována v 6. a v 9. třídě 1 hodinu týdně, přičemž žáci, kteří mají o tuto 

problematiku zájem, si mohou od 7. ročníku vybrat volitelný předmět Výpočetní technika. 

Výuka probíhá ve specializované učebně vybavené potřebným  hardwarem a softwarem. Pro výuku 

předmětu je třída dělena na dvě skupiny, každý žák má k dispozici vlastní pracoviště. Žáci se 

seznámí s běžně užívaným hardwarem a softwarem, s novými vývojovými trendy v oblasti užití 

výpočetních technologií, naučí se využívat počítač jak v exaktních disciplínách, tak i v humanitních 

oborech. 

Informatika má dále za cíl naučit žáky vyhledávat, třídit, ověřovat a využívat informace z 

internetové sítě a užívat Internetu ke komunikaci při respektování zásad  etiky a legislativy a k 

prezentaci výsledků své práce na webových  stránkách. K uskutečnění těchto cílů přispívá nejen 

ovládnutí základních textových, tabulkových a grafických programů, ale rovněž výuka počítačové a 

webové grafiky, zpracování grafických podkladů  pro tvorbu multimediálních aplikací a využívání 

výukového softwaru. 

 

Výchovné a  vzdělávací strategie 

 

Kompetence k učení 

- učitel motivuje žáky k učení ukázkami využití učiva v praxi 

-     žáci poznávají smysl a cíl práce s výpočetní technikou 

Kompetence k řešení problémů 

-     žáci jsou úměrně svému věku  vedeni k používání internetu, učí se informace vyhledávat, třídit  

      a  vhodným   způsobem využívat 

- učitel vede žáky při hledání vlastních postupů při řešení zadaných problémů 

- učitel využívá samostatné práce k procvičení daného učiva a stanovení cíle práce 

Kompetence komunikativní 

- učitel zařazuje samostatná vystoupení žáků – předvádění vlastních prací  

- žák je veden k hodnocení vlastní samostatné práce i práce jiných žáků 

-     žáci mohou využívat informačních a komunikačních prostředků pro účinnou komunikaci  

      s okolním   světem 

Kompetence sociální a personální 

- učitel vyžaduje dodržování provozních řádů v učebnách výpočetní techniky 

-     učitel vytváří příležitosti pro práci ve dvojicích či ve skupině a podporuje vzájemnou pomoc při  

      řešení  úkolu 

Kompetence pracovní 

-     učitel zařazuje do hodin tvůrčí činnosti, kde žáci uplatní svoji originalitu 

- žáci mohou prezentovat výsledky vlastní práce (např. vystavením na webu školy). 
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Předmět: Informatika 

Ročník: 6. 

Hodinová dotace: 1 hodina týdně 

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 Vstupní a výstupní zařízení  

 

 Hardware 

 

 Stromová struktura, práce se soubory a 

složkami 

 Práce v textovém editoru na uživatelské 

úrovni 

 

 Práce v jednoduchém grafickém editoru 

na uživatelské úrovni 

 

 Vyhledávání na internetu, bezpečné 

chování na internetu, duševní vlastnictví 

 

 Úvod do elektronické prezentace 

 

 Úvod do multimédií  

 

 využívá funkce počítače a jeho periferie 

 

 umí pojmenovat hardware základní jednotky počítače 

 

 pracuje se soubory a složkami 

 zná textové editory 

 vytváří a upravuje text  

 

 pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru 

 

 zpracovává data získané z internetu 

 získává a pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním 

vlastnictví 

 používá on-line poštovní služby 

 

 dokáže vytvořit jednoduchou prezentaci 

 

 používá multimediální počítač a multimediální vstupní zař. 

Počítače 

 

Minimální úroveň očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření - 

žák vyhledává potřebné informace na internetu; dodržuje pravidla 

zacházení s výpočetní technikou; osvojí si základy elektronické 

komunikace, ovládá základy psaní na klávesnici, na uživatelské úrovni 

práci s textovým editorem; využívá vhodné aplikace; zvládá práci s 

výukovými programy, vyhledává potřebné informace na internetu - 

dodržuje pravidla bezpečného zacházení s výpočetní technikou  

 

Tvorba med. sdělení- 

pozvánka na školní 

akci, tvorba diplomů, 

osobní prezentace 

žáka 

 

 

 

 

 

Kritické čtení a 

vnímaní med. sdělení 

– bezpečnost pohybu 

na internetu, zásady 

vyhledávání informací 

na internetu 
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Předmět: Informatika 

Ročník:  9. 

Hodinová dotace: 1 hodina týdně 

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 Hardwarové a softwarové vybavení 

počítače 

 

 Operačních systémy 

 

 Práce v tabulkovém procesoru 

 

 

 Počítačová grafika 

 

 Databáze, knihovny, internet– 

mezinárodní síť počítačů, zdroj 

informací, tok informací, copyright 

 

 Funkce, typologie, druhy počítačových 

sítí 

 

 

 Vlastní zpracování www stránek 

 

 Multimédia  

 využívá hardwarové i softwarové vybavení počítače, zná zásady 

správné instalace legálního software 

 

 zná a využívá funkce operačních systémů, umí vyjmenovat druhy 

OS 

 pracuje v tabulkovém procesoru 

 vytváří, tabulky, grafy, formuláře  

 

 ovládá práci s grafickými editory 

 zpracovává, uchovává a šíří data  

 získává a pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním 

vlastnictví 

 zná počítačové sítě, zná základní funkce serveru,  

 zná a využívá funkce počítačových sítí 

 zpracovává, uchovává a šíří data  

 pracuje v programu pro tvorbu www stránek 

 vytváří a upravuje www stránky 

 komplexně pracuje se všemi druhy multimédií 

 

Minimální úroveň očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření  

žák vyhledává potřebné informace na internetu; dodržuje pravidla 

zacházení s výpočetní technikou; osvojí si základy elektronické 

komunikace, na uživatelské úrovni práci s textovým i tabulkovým 

editorem; využívá vhodné aplikace; zvládá práci s výukovými programy, 

vyhledává potřebné informace na internetu - dodržuje pravidla 

bezpečného zacházení s výpočetní technikou  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvorba mediálního 

sdělení – www stránky 

třídy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kooperace – vytváření 

www stránek třídy 
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Předmět:  Dějepis 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Vyučovací předmět Dějepis byl vytvořen ze vzdělávacího oboru Dějepis z RVP ZV.  Vyučuje se 

jako samostatný předmět v 6.-9. ročníku 2 hodiny týdně. Zahrnuje v sobě  tematické okruhy 

z průřezových témat  Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní 

výchova, Výchova demokratického občana a Environmentální výchova. 

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu dějepis  přináší základní poznatky o konání člověka 

v minulosti. Jeho hlavním posláním je rozvíjet zájem o současnost a minulost vlastního národa a 

jiných kulturních společenství, upevňovat vědomí sounáležitosti s evropskou historií a kulturou. 

Důležité je zejména poznávání dějinných událostí a jevů, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj 

společnosti, odhalování jejich příčin, důsledků, promýšlení jejich souvislostí.  

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 

Kompetence k učení 
- učitel zadává úkoly, při kterých žáci sami vyhledávají a kombinují informace z různých 

zdrojů, využívají poznatků z jiných předmětů 

- učitel vhodně motivuje žáky  - doporučí zhlédnutí filmů s probíranou historickou  

tématikou, sám do hodin zařazuje ukázky z dokumentárních a výukových pořadů 

 

Kompetence k řešení problémů 

- učitel vede žáky ke kritickému myšlení a logickému uvažování při odhalování kořenů 

společenských jevů a změn, k promýšlení jejich souvislostí 

 

Kompetence komunikativní 

- učitel zařazuje do výuky diskusi, vede žáky k věcnému  vyjadřování a argumentování 

- žáci jsou stavěni do určité role a vytvářejí své hypotézy, vysvětlují své postoje 

 

Kompetence sociální a personální 

- žáci účinně spolupracují, podílejí se na utváření příjemné atmosféry v týmu i ve třídě 

- žák přispívá k diskusi, chápe potřebu spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, 

respektuje různá hlediska 

- vedeme žáky k tolerantnímu přístupu ke kulturním a historickým hodnotám různých národů 

a národností, k toleranci a respektování lidských práv 

 

Kompetence občanské 

- učitel pěstuje v žácích vztah k tradicím, k národnímu historickému i kulturnímu dědictví 

- vedeme žáky k úctě a ochraně uměleckých a kulturních hodnot 

- učitel podporuje hledání souvislostí mezi minulými a současnými událostmi 

 

Kompetence pracovní 

- žák dodržuje stanovená pravidla, plní svoje povinnosti 
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Předmět: Dějepis 

Ročník:  6. 

Hodinová dotace: 2 hodiny týdně 

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 Proč a jak zkoumáme dějiny, 

význam zkoumání dějin, 

definice dějepisu, historické 

prameny 

 

 uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnost dějepisných poznatků, 

uvede příklady zdrojů informaci o minulosti 

 

 Historický čas a prostor, práce  

s časovou osou 

 orientuje se na časové ose, řadí hlavní historické epochy v 

chronologickém sledu 

 

 Počátky lidské společnosti  charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců, jejich materiální a 

duchovní hodnotu 

Člověk a životní 

prostředí – život 

pravěkých lidí 

 Doba kamenná, bronzová a železná  objasní význam zemědělství, dobytkářství, prvních řemesel a zpracování 

kovů 

 popíše jednotlivé etapy pravěku s ohledem na změny v používání 

materiálů a technologii 

 na příkladech objasní umělecké a náboženské představy pravěkých lidí 

 

 Nejstarší civilizace, kořeny evropské 

kultury 

 rozpozná souvislosti mezi přírodními podmínkami a vznikem prvních 

velkých zemědělských civilizací 

Žijeme v Evropě –

Jsme Evropané 

 Mezopotámie, Egypt, Indie, Čína  bezpečně určí polohu států na mapě světa 

 porovná sociální, politickou a ekonomickou strukturu státu 

 uvede nejznámější typy památek, které se staly součástí světového 

kulturního dědictví 

 

 Střední Evropa a její styky s  

antickým středomořím 

(Fénická říše, Kréta) 

 objasní důležitou souvislost mezi obchodem a vzájemným ovlivňováním 

různých civilizací 

 

 Antické Řecko a Řím  periodizuje a popíše stěžejní události Řecka a Říma 

 porovná formy vlády a postavení společenských skupin v jednotlivých 

státech a vysvětlí podstatu antické demokracie 

 uvede osobnosti antiky, zrod křesťanství a souvislost s judaisme rozliší 

základní rozdíly ve způsobu života pravěkých a současných lidí D-9-2- 

Principy demokracie 

– athénská 

demokracie 
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Minimální úroveň očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 

žák chápe význam dějin jako možnost poučit se z minulosti, 

rozliší základní rozdíly ve způsobu života pravěkých a současných lidí, 

podle obrázků popíše pravěká zvířata, způsob jejich lovu, zbraně, 

předměty denní potřeby a kultovní předměty, 

uvědomuje si souvislosti mezi přírodními podmínkami a vývojem 

starověkých států, popíše život v době nejstarších civilizací 
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Předmět: Dějepis 

Ročník: 7. 

Hodinová dotace: 2 hodiny týdně 

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 Křesťanství 

 Příchod Slovanů, Sámova říše,  

            Velká Morava 

 

 Český stát a spol. v 10. - 11.století 

 

 Struktura středověké společnosti,  

            funkce jednotlivých vrstev 

 

 Křížové výpravy 

 

 Románský a gotický sloh 

 

 České země ve vrcholném a  

            pozdním středověku 

 

 Husitstství 

 

 Zámořské plavby a jejich důsledky 

 

 Renesance a humanismus 

 

 České země v 16. a 17. stol. 

 

 Období vlády Rudolfa II. 

 vysvětlí vztah mezi církevní a světskou mocí 

 vymezí období a místo, odkud  Slované přišli, popíše jejich  

            sociální uspořádání a první pokusy o vytvoření státního celku  

            vrcholící vznikem Velké Moravy 

 charakterizuje vznik Českého státu a jeho polit. a kulturní rozvoj 

 pojmenuje a charakterizuje nejvýznamnější postavy našich dějin 

 porovná život na vesnici a ve městě, orientuje se v městských  

            právech, ví , kdo je mistr, tovaryš, co je cech 

 

 popíše příčiny, hlavní události a důsledky křížových výprav 

 

 rozezná hlavní znaky románského a gotického slohu 

 

 v hlavních bodech popíše území a politický vývoj našich zemí ve  

            13. - 15.století. 

 

 vysvětlí nové myšlení žádající reformu církve  

 umí popsat bitvy a zbraně husitů, ví, co je koncil, glejt, kacíř 

 pojmenuje příčiny zájmu o zámořské plavby a popíše  

            nejvýznamnější výpravy 

 rozpozná znaky renesančního umění a pojmenuje nejvýznamnější  

            představitele renesanční vědy a kultury 

 pozná a seřadí vládnoucí rody na našem území, objasní postavení        

Českého státu v Evropě, zná státy habsburské monarchie 

 charakterizuje osobnost,  charakterizuje Rudolfínské období a ví,   

co je to Majestát 
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Minimální úroveň očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  

žák uvede první státní útvary na našem území, uvede základní informace z 

období počátků českého státu, popíše úlohu a postavení církve ve 

středověké společnosti, charakterizuje příčiny, průběh a důsledky 

husitského hnutí, rozeznává období rozkvětu českého státu v době 

přemyslovské a lucemburské, uvede nejvýraznější osobnosti 

přemyslovského a lucemburského státu 

popíše důsledky objevných cest a poznávání nových civilizací pro Evropu, 

uvede zásadní historické události v naší zemi v daném období, pojmenuje 

nejvýraznější osobnosti českých dějin  
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Předmět: Dějepis 

Ročník:  8. 

Hodinová dotace: 2 hodiny týdně 

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 

 30 tiletá válka 

 

 Jan Ámos Komenský 

 

 Baroko 

 

 Osvícenství a jeho projevy ve  

            Francii a v Rusku 

 

 Vznik USA 

 

 Reformy Marie Terezie a Josefa II. 

 

 Francouzská revoluce 

 

 Evropa za napoleonských válek a po  

            Vídeňském kongresu 

 

 Průmyslová revoluce 

 

 Národní obrození 

 

 1. světová válka, Versaillský systém 

 

 Vznik ČSR, T. G. Masaryk 

 

 

 zná hlavní projevy náboženského napětí v Evropě, objasní příčiny,  

            průběh a důsledky 30tileté války 

 zná ve stručnosti životopis J. A. Komenského, jeho metody a 

reformy 

 rozpozná znaky barokní kultury a objasní hlavní rysy barokní  

            mentality 

 vysvětlí podstatu osvícenských myšlenek, jejich dopad na sociální,  

            hospodářskou a politickou proměnu některých evropských zemí 

 pojmenuje předpoklady vzniku USA, popíše jeho průběh a důsledky 

 rozpozná dopad tereziánských a josefínských reforem na poměry v  

            českých zemích 

 popíše průběh francouzské revoluce, objasní její příčiny a rozpozná  

            její vliv na evropské dějiny 

 popíše průběh napoleonských válek a pochopí jejich dopad na  

            proměnu Evropy 

 charakterizuje proces modernizace, rozpozná ekologická rizika 

 objasní význam NO a zná nejvýznamnější představitele 

 popíše příčiny, průběh a důsledky 1. světové války 

 popíše okolnosti vzniku ČSR, zná hl. představitele a symboly repub. 

 

Minimální úroveň očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  

žák uvede základní historické události v naší zemi v 19. století vyjmenuje 

nejvýznamnější osobnosti českých dějin 19. století, rozlišuje rozdíly ve 

způsobu života společnosti jednotlivých historických etap, uvede příčiny a 

politické, sociální a kulturní důsledky 1. světové války, uvede základní 

informace o vzniku samostatné Československé republiky 

 

 

 

 

 

 

Etnický původ - 

Základní problémy 

sociokulturních rozdílů, 

náboženství 

 

 

 

 

 

Jsme Evropané 

 

 

 

Člověk a životní prostředí – 

průmyslová revoluce, továrny, 

železnice 

 

 

 

Principy demokracie – Ideály 

T.G. Masaryka 
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Předmět: Dějepis 

Ročník: 9. 

Hodinová dotace: 2 hodiny týdně 

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 

 Hospodářská situace ve 20. - 30. l. 

 

 Vznik fašismu a nacismu 

 

 

 II. světová válka, holocaust 

 

 Protektorát Čechy a Morava 

 

 Evropa a svět po válce, OSN,  

            RVHP, Varšavská smlouva, studená   

            válka 

 Československo – období po válce 

 

 Rozpad  totalitního systému 

 Sametová revoluce 

 

 Rozpad Československa, vznik ČR 

 

 Globální problémy moderní  

            společnosti, nebezpečí terorismu 

 

 vysvětlí příčiny, průběh a důsledky světové krize, objasní sociální  

            a národnostní problémy 

 charakterizuje jednotlivé totalitní systémy a dovede je srovnat se  

            zásadami demokracie 

  popíše příčiny, průběh a důsledky II. světové války, porovná oba  

             světové konflikty a obhájí potřebu potrestání válečných zločinců 

 analyzuje pozici českého národa ve II. světové válce 

 

 charakterizuje vznik, vývoj a rozpad bipolárního světa, jeho  

            vojenská, politická a hospodářská seskupení, vzájemné vztahy a             

            nejvýznamnější konflikty 

 vysvětlí pojem „studená válka“ a „železná opona“ 

 

 vysvětlí nástup komunismu v Československu jako důsledek  

            mezinárodního poválečného konfliktu 

 popíše společenské změny v roce 1968 a v období normalizace 

 vyjmenuje státy, ve kterých došlo k dalším válečným konfliktům 

 rozumí pojmu sametová revoluce, umí vysvětlit její význam 

 ví, kdy a jak vznikla ČR, zná její symboly 

 prokáže základní orientaci v problémech současného světa 

 dokáže vysvětlit náboženské problémy 

 

Minimální úroveň očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  

žák popíše průběh a důsledky 2. světové války a politický a hospodářský 

vývoj v poválečné Evropě, chápe význam událostí v roce 1989 a vítězství 

demokracie v naší vlasti 

 

Jsme Evropané 

 

Morálka všedního dne (totalitní 

ideologie, jako námět na 

zamyšlení o kořenech vlastní 

morálky) 

 

Etnický původ – rasová 

nesnášenlivost za 2. světové 

války 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principy sociálního smíru a 

solidarity - 

Humanitární pomoc a 

mezinárodní rozvojová 

spolupráce 
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Předmět:  Občanská výchova 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Předmět Občanská výchova byl vytvořen ze vzdělávacího oboru Výchova k občanství z RVP ZV. 

Částečně realizuje tematický okruh  Svět práce (8., 9. ročník) ze vzdělávacího oboru Člověk a svět 

práce. Zahrnuje v sobě  celé průřezové téma Výchova demokratického občana a částečně průřezová 

témata Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, 

Multikulturní výchova a Mediální výchova z RVP ZV. Je vyučován od 6. do 9. ročníku, jeho 

hodinová dotace je jedna hodina týdně. 

Smyslem předmětu je pomoci vytvořit žákům ucelený pohled na současnou společnost, naučit se 

orientovat v jejích problémech, najít si v ní vlastní pozici, pochopit vlastní individualitu, připravit 

žáky na život v demokratické společnosti. Občanská výchova učí žáky respektovat a uplatňovat 

mravní principy a pravidla společenského soužití a přebírat odpovědnost za vlastní názory, chování 

a jednání i jejich důsledky. Vzdělávání vychází z poznávání nejbližšího okolí a bezprostředních 

mezilidských vztahů a postupně se přechází k poznávání stále širších kontextů společenských jevů, 

dějů, vztahů a institucí. Poznávání společnosti a mezilidských vztahů se opírá o životní praxi a 

aktuální životní zkušenosti žáků. 

Realizace vzdělávacího obsahu předmětu bude probíhat různými formami výuky, které vyžadují 

aktivní přístup ze strany žáků – práce ve skupinách, modelové situace, projekt, dramatické hry, 

komunikační aktivity, hry, diskuse, práce s internetem atd. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 

Kompetence k učení 

- učitel vede žáky k vyhledávání informací z různých zdrojů 

- učitel motivuje žáky k sebevzdělávání sledováním aktuální politické a společenské situace 

(televize, tisk, internet) 

Kompetence k řešení problémů 

- při samostatných pracích učitel podporuje různé přístupy žáků k řešení problému 

- učitel předkládá v hodinách samostatnou práci nebo problémovou situaci vyžadující určité 

řešení, doporučuje způsoby řešení problému 

Kompetence komunikativní 
- učitel vytváří v hodinách prostor pro diskusi a vyjádření vlastního názoru 

- žáci  před třídou prezentují výsledky své práce, hodnotí  práci dalších skupin 

- učitel vede žáky ke správné argumentaci při prezentaci aktuálních společ. problémů 

Kompetence sociální a personální 

- učitel vytváří příležitosti pro práci ve skupině či týmu a podporuje vzájemnou pomoc žáci 

jsou vedeni, aby vyslechli názory druhých a přiměřeně na ně reagovali 

Kompetence občanské 

- učitel vede žáky k vzájemné toleranci a respektování lidských práv 

- učitel vytváří modelové situace, v nichž si žáci osvojují hraní různých rolí 

- učitel vede žáky ke sledování aktuální politické situace a následné diskusi 

- vedeme žáky k tomu, aby slušnou formou dokázali obhájit svá práva, ale zároveň aby plnili 

své povinnosti a tolerovali práva druhých 

- žák chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy 

Kompetence pracovní 
- učitel zařazuje tvůrčí činnosti, kde žáci uplatní svou zručnost (tvorba letáků, plakátů) 

- žáci mohou prezentovat výsledky své tvůrčí práce (informační brožury o Rumburku, 

kartotéka slavných osobností …) 

- pomáháme žákům při volbě povolání 
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Předmět: Občanská  výchova 

Ročník:    6. 

Hodinová dotace: 1 hodina týdně 

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 Náš domov,  režim dne, volný čas 

 

 

 Rodina- vznik rodiny,  příbuzenské 

vztahy, funkce rodiny, výchovné styly  

 

 Náhradní rodinná výchova 

 

 

 Hospodaření rodiny – příjmy a výdaje, 

rodinný rozpočet – finanční gramotnost 

 

 

 

 Lidská setkání – rozdíly mezi lidmi, 

osobní bezpečí při setkání s cizími lidmi 

 

 Krizové situace a jejich řešení 

 

 

 

 

 Naše škola – život ve škole,  práva a 

povinnosti žáků, školní řád, vztahy mezi 

spolužáky 

 

 

 

 

 vysvětlí, co pro něj znamená domov  

 vypráví o svém režimu dne a jak účelně tráví volný čas 

 

 objasní  význam a funkce rodiny, roli otce a matky 

 dokáže pojmenovat příbuzenské vztahy 

 

 popíše způsoby náhradní rodinné péče 

 

 

 vysvětlí hlavní zdroje příjmů a výdajů rodiny, umí sestavit 

rozpočet, posoudí zbytné a nezbytné výdaje 

 dodržuje zásady hospodárnosti s penězi a  se svěřeným majetkem 

 navrhne, jak řešit situaci, když jsou příjmy menší než výdaje 

 

 rozpozná nebezpečné situace  

 ví,  jak dbát o svoji bezpečnost,  jaké zásady má dodržovat při 

setkání s cizími lidmi  a na koho se obrátit s prosbou o pomoc 

 zná linky tísňového volání 

 vysvětlí, které složky tvoří integrovaný záchranný systém 

 

 

 

 zná hlavní body školního řádu a řídí se jím 

 vyjmenuje  práva a povinnosti žáků 

 chápe význam žákovské samosprávy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznávání lidí –slušné 

chování, péče o dobré 

vztahy mezi spolužáky, 

pomoc slabším 

spolužákům 

 

 

 

Občanská společnost a 

škola – volba do 

žákovské samosprávy,  

školní řád, charta třídy 
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 Naše vlast – pojem vlasti a vlastenectví, 

naše nejstarší pověsti, zajímavá a 

památná místa, hlavní město Praha,  co 

nás proslavilo v zahraničí, významné 

osobnosti, státní symboly, státní svátky a 

významné dny. 

Obrana vlasti 

 

 Naše obec, náš region – důležité 

instituce, zajímavá a památná 

místa,ochrana kulturních památek 

 

 Vztahy mezi lidmi – osobní a neosobní 

vztahy, přátelství,  

mezilidská komunikace 

 

 

 

 Zásady lidského soužití – pravidla 

chování, morálka a mravnost 

 

 

 

 

 

 

 

 zná a umí reprodukovat naše nejstarší pověsti 

 dokáže říci, co proslavilo naši vlast v zahraničí 

 uvede světově proslulá místa a památky naší vlasti 

 zná některé osobnosti, které proslavily naši vlast v zahraničí 

 vyjmenuje státní symboly 

 objasní účel státních symbolů a způsoby jejich používání 

 stručně objasní  původ  státních svátků  

 popíše situace, kdy je třeba bránit stát 

 

 zná  stručnou historii a významné památky našeho města 

 vyjmenuje, jaké služby poskytuje městský úřad 

 uvede, jaké možnosti nabízí naše město v oblasti kulturního a 

sportovního vyžití 

 

 respektuje odlišné názory 

 využívá vhodné prostředky komunikace k vyjadřování svých 

názorů 

 zná pravidla slušného chování, dodržuje je 

 rozpozná protiprávní jednání – vydírání, šikanu, krádež, ohrožení 

bezpečnosti své i druhých 

 vyjádří možnosti, jak pomoci lidem v nouzi nebo v situaci 

ohrožení 

 

Minimální úroveň očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření: žák rozpoznává hodnoty přátelství a vztahů mezi lidmi a je 

ohleduplný ke starým, nemocným a postiženým spoluobčanům, 

respektuje mravní principy a pravidla společenského soužití, 

uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních 

situacích, rozlišuje projevy nepřiměřeného chování a porušování 

společenských norem, přistupuje kriticky k projevům vandalismu, 

rozeznává nebezpečí ohrožení sociálně patologickými jevy, sestaví 

jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje, 

uvede symboly našeho státu a zná způsoby jejich užívání 

Osobnosti, které nás 

proslavily ve světě 

(projekt) 

 

 

 

 

 

 

 

Časopis – Naše město 

(projekt) – Tvorba 

mediálního sdělení, 

práce v realizačním 

týmu  

 

 

Vztahy mezi lidmi – 

hodnota a smysl 

přátelství, vlastnosti 

důležité u přítele 
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Předmět: Občanská  výchova 

Ročník:    7. 

Hodinová dotace: 1 hodina týdně 

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 

 Člověk  ve společnosti – kulturní život, 

kultura a umění, kulturní hodnoty a 

tradice, významné osobnosti naší kultury, 

kulturní instituce, masová kultura, vliv 

masmédií na osobnost, chování 

v kulturních zařízeních  

 

 

 Majetek, vlastnictví – druhy majetku, 

získávání majetku, hospodaření 

s majetkem a penězi, formy vlastnictví, 

ochrana vlastnických práv 

 

 Finanční gramotnost – vznik a funkce 

peněz, hospodaření s penězi, formy 

placení,  banky a jejich služby,  

státní rozpočet, význam daní 

 

 

 

 

 Člověk, stát a právo – znaky státu, 

 typy a formy státu, státní občanství,  

Ústava ČR, 

složky státní moci, jejich orgány a 

instituce, prezident republiky 

 

 

 

 vyjmenuje, jaké kulturní instituce se nacházejí v jeho bydlišti  

 vyhledává v nabídce kulturních pořadů akce dle svých zájmů a 

doporučí je spolužákům 

 vyjmenuje druhy umění 

 zná některé významné osobnosti naší kultury 

 posuzuje vliv masmédií na veřejné mínění a chování lidí 

 zná zásady kulturního chování, chová se podle nich 

 

 rozlišuje různé druhy majetku a formy vlastnictví, uvede příklady 

 dodržuje zásady hospodárnosti s penězi a se svěřeným majetkem 

 

 

 vysvětlí funkce peněz, na příkladech vysvětlí rozdíl mezi 

hotovostní a bezhotovostní platbou, posoudí výhody a rizika 

hotovostního a bezhotovostního placení 

 uvede příklady příjmů a výdajů  státního rozpočtu, uvede 

příklady sociálních dávek a příspěvků, které získávají občané 

 vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby poskytují, 

vysvětlí, co je to úvěr, úrok 

 

 uvede hlavní znaky státu, rozlišuje nejčastější typy  a formy států,  

 uvede, jak je rozdělena státní moc a vysvětlí důvody rozdělení 

moci 

 vyjmenuje orgány státní moci, uvede příklady jejich úkolů a 

pravomocí 

 objasní postavení prezidenta ve státě a  jeho pravomoce 

 

 

 

 

Vliv médií ve 

společnosti  - práce 

s tiskem (aktuality), 

pozitivní a negativní 

vliv masmédií na lidi 

 

 

 

 

 

 

Praktická etika – pomoc 

potřebným  v nouzi, 

charitativní činnost, 

sponzorování – Koruna 

pro ZOO 

 

 

 

 

Evropa a svět nás 

zajímá – státní zřízení 

evropských států, 

vyhledávání informací 

na internetu 
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 Státní správa a samospráva – orgány a 

instituce, jejich úkoly 

 

 

 

 Principy demokracie – demokracie, 

politický pluralismus,  význam a formy 

voleb do zastupitelstev, volební právo 

 

 

 

 objasní, s jakými záležitostmi se lze obrátit na obecní úřad 

 uvede některé pravomoce  obce a úkoly obecního zastupitelstva 

 rozlišuje jednotlivé instituce obecní i krajské samosprávy 

 

 

 vyjmenuje nejvýznamnější politické strany v naší zemi 

 vysvětlí smysl voleb, sleduje konkrétní výsledky nejbližších 

voleb 

 chápe rozdíl mezi parlamentními, krajskými a obecními volbami 

 popíše, jak probíhají volby a  kdo může volit 

 

 

 

Minimální úroveň očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 

žák : stručně popíše sociální, právní a ekonomické otázky rodinného 

života a rozlišuje postavení a role rodinných příslušníků, sestaví 

jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší 

pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých 

výdajů v hospodaření domácnosti, vyhýbá se rizikům při hospodaření 

s penězi, ukáže na příkladech vhodné využití různých nástrojů 

hotovostního a bezhotovostního platebního styku, vysvětlí, k čemu slouží 

bankovní účet, 

chápe státoprávní uspořádání České republiky, zákonodárných orgánů a 

institucí státní správy, uvede symboly našeho státu a zná způsoby jejich 

užívání 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občan, občanská 

společnost a stát – 

problémy v našem 

městě, návrhy na 

zlepšení 

Formy participace 

občanů v politickém 

životě – dle možnosti 

návštěva MěÚ 

 

Principy demokracie 

jako formy vlády a 

způsobu rozhodování- 

situační hra - volby 
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Předmět: Občanská  výchova 

Ročník:    8. 

Hodinová dotace: 1 hodina týdně 

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 Osobnost člověka – osobní vlastnosti, 

schopnosti, dovednosti, temperament, 

projevy chování, asertivita 

 

 Vnitřní svět člověka – vnímání, 

prožívání, poznávání sebe i druhých, 

hodnotový žebříček, stereotypy 

v posuzování druhých lidí 

 

 Osobní rozvoj – sebepoznání, 

sebehodnocení, životní cíle a plány, 

sebevzdělávání,  

 

 Svět práce – volba profesní orientace, 

možnosti vzdělávání (typy škol,  náplň 

studijních a učebních oborů),kritéria pro 

volbu povolání, poradenské služby 

 

 

 

 Vztahy mezi lidmi – mezilidská 

komunikace, konflikty v mezilidských 

vztazích, zvládání stresových  situací,  

solidarita mezi lidmi, jak pomáhat 

druhým, lidská tolerance, problémy 

lidské nesnášenlivosti 

 

 

 hodnotí své charakterové vlastnosti, charakterizuje svoji osobnost 

 rozpozná  projevy záporných charakterových vlastností u sebe i u 

druhých lidí, vhodně koriguje své chování a jednání 

 

 respektuje odlišné názory, zájmy a myšlení lidí – umí vysvětlit 

pojem tolerance 

 dokáže vysvětlit pojem životní hodnoty, sestaví svůj hodnotový 

žebříček 

 

 posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného 

povolání 

 objasní, jak může sebepoznání a reálné sebehodnocení pomoci 

při  rozhodování o volbě povolání nebo ve vztazích s druhými 

lidmi 

 diskutuje o svých plánech do budoucna  

 posoudí možnost vzdělávání a přípravy na povolání v našem 

regionu 

 ví, kdo nabízí poradenské služby pro výběr povolání 

 

 uplatňuje vhodné způsoby komunikace mezi lidmi 

 vysvětlí rozdíl mezi verbální a neverbální komunikací 

 případné konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem, 

vysvětlí pojem asertivita 

 objasní potřebu solidarity a tolerance ve společnosti, ví, jak 

pomáhat potřebným 

 vysvětlí pojmy rasismus, xenofobie, antisemitismus, 

diskriminace 

 

Sebepoznání  (hra) 

Poznávání lidí-  

typologie lidí podle 

temperamentu, projevy 

chování v různých 

situacích 

Seberegulace – asertivní 

chování 

Psychohygiena 

 

 

 

 

 

 

 

Vztahy mezi lidmi - 

skupinová práce „Jak 

pomáhat“ – vyhledávání 

informací na internetu 

Komunikace – komun. 

dovednosti 

Řešení problémů – 

krizové situace a jejich 

řešení 

Princip sociál. smíru a 

solidarity 
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 Lidská práva – základní lidská práva, 

zákl. dokumenty, práva dětí, porušování 

lidských práv, šikanování, diskriminace 

 

 

 

 Právní řád ČR – orgány právní ochrany 

občanů, soustava soudů, právní předpisy 

 

 

 

 Protiprávní jednání – druhy a postihy 

protiprávního jednání včetně korupce, 

trestní postižitelnost  

 

 

 

 vyjmenuje nejdůležitější lidská práva 

  zná základní dokumenty o  LP 

 uvede příklady  porušování  lidských práv 

 přiměřeně uplatňuje svá práva, ale respektuje práva ostatních 

 rozpozná diskriminující postoje, šikanu, dokáže pomoci 

 

 

 rozlišuje orgány právní ochrany osob, uvede příklady jejich 

činnosti a spolupráce při postihování trestných činů 

 dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují  

 

 

 rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, 

uvede jejich příklady 

 diskutuje o příčinách a důsledcích protikorupčního jednání 

 

Minimální úroveň očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 

Žák : rozpoznává hodnoty přátelství a vztahů mezi lidmi a je ohleduplný 

ke starým, nemocným a postiženým spoluobčanům, respektuje kulturní 

zvláštnosti, názory a zájmy minoritních skupin ve společnosti, je 

seznámen s nebezpečím rasismu a xenofobie, chápe význam vzdělávání v 

kontextu s profesním uplatněním, formuluje své nejbližší plány, 

vyjmenuje základní práva a povinnosti občanů, uvědomuje si rizika 

porušování právních ustanovení a důsledky protiprávního jednání, 

vyřizuje své osobní záležitosti včetně běžné komunikace s úřady; požádá 

v případě potřeby vhodným způsobem o radu, rozeznává nebezpečí 

ohrožení sociálně patologickými jevy, v krizových situacích využívá 

služby pomáhajících organizací 

 

 

  

Kulturní diference 

Lidské vztahy  
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Předmět: Občanská  výchova 

Ročník:    9. 

Hodinová dotace: 1 hodina týdně 

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 Světová  náboženství 

 Stát a právo –státní občanství, Ústava 

ČR, složky st. moci, volba a pravomoce  

prezidenta, obrana vlasti 

 Principy demokracie – politické strany, 

volby a volební právo, druhy voleb,  

městská samospráva 

 

 Člověk, stát a hospodářství  

 Finanční gramotnost – hospodaření -

rozpočet státu, typy rozpočtu, význam 

daní, banky a jejich služby, typy pojištění 

 

 Svět práce – pracovní poměr, Zákoník 

práce, podnikání,  problémy 

nezaměstnanosti, úřady práce 

 

 Právo v každodenním životě –důležité 

právní vztahy, styk s úřady 

 

 Mezinárodní vztahy – významné 

mezinárodní organizace, mezinárodní 

spolupráce 

 

 Globální svět – projevy,  významné glob. 

problémy včetně válek a terorismu 

 charakterizuje  a porovná nejvýznamnější světová náboženství 

 vysvětlí, co je to Ústava ČR a co obsahuje 

 porovná úkoly jednotl. složek státní moci i jejich orgánů  

 vysvětlí význam  pol. pluralismu, vysvětlí pojmy koalice, opozice 

 chápe význam  a princip voleb 

 objasní principy tržního hospodářství a podstatu fungování trhu – 

nabídka, poptávka, trh,  konkurence, tvorba ceny, inflace 

 rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých 

oblastí stát směruje své výdaje, uvede příklady sociál. dávek  

 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 

 na příkladech vysvětlí rozdíl mezi hotovostní a bezhotovostní 

platbou, posoudí výhody a rizika debetních a kreditních karet 

 vysvětlí, jak vzniká pracovní poměr a náležitosti pracovní 

smlouvy 

 orientuje se v základních vztazích, právech a povinnostech 

zaměstnanců a zaměstnavatelů, sestaví pracovní smlouvu 

 seznámí se s činností úřadů práce, finančních a živnost. úřadů 

 zná základní údaje o EU (členské státy, sídlo, symboly, orgány ..) 

 diskutuje o výhodách a nevýhodách našeho členství v EU 

 uvede  a charakterizuje významné mez. organizace a posoudí 

jejich význam (EU, OSN, NATO, Rada Evropy ….) 

 uvede příklady mez.terorismu a nutnosti jeho potírání 

 uvede některé globální problémy současnosti,objasní roli 

ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany státu a účasti 

v zahraničních misích 

 uvede některé projevy globalizace, porovná klady a zápory 

 

 

Občan, občanská 

společnost a stát – Jak 

funguje městská 

samospráva 

Situační hra - Volby 

Formy participace 

občanů v pol. životě  

(politické strany, 

volební program, volby) 

 

Principy demokracie 

jako formy vlády 

Vliv médií v politice - 

aktuality 

 

 

 

 

 

Jsme  Evropané – 

Evropská unie – čl. 

státy, symboly EU, 

hlavní orgány moci, 

výhody a nevýhody 

našeho členství v EU 



 

 

199 
 

 

Minimální úroveň očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 

Žák: 

 

uvede základní prvky fungování demokratické společnosti, chápe 

státoprávní uspořádání České republiky, zákonodárných orgánů a 

institucí státní správy, uvede symboly našeho státu a zná způsoby jejich 

užívání, vyjmenuje základní práva a povinnosti občanů, na příkladu 

vysvětlí, jak reklamovat výrobek nebo službu, uvede příklady, jak se 

bránit v případě porušení práv spotřebitele, 

ukáže na příkladech vhodné využití různých nástrojů hotovostního a 

bezhotovostního placení, vysvětlí, k čemu slouží bankovní účet, uvede 

příklady služeb, které banky nabízejí občanům, uvědomuje si význam 

sociální péče o potřebné občany, 

 

uvede některé významné mezinárodní organizace a společenství, k nimž 

má ČR vztah,  ví o výhodách spolupráce mezi státy,  uvede příklady 

základních práv občanů ČR v rámci EU a způsoby jejich uplatňování, 

uvede příklady mezinárodního terorismu 
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Předmět:  Fyzika 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Fyzika je vyučována  jako samostatný předmět od 6. do 9. třídy, ve všech ročnících pro dvou 

hodinách týdně.  Vychází ze vzdělávacího oboru Fyzika z RVP ZV. Částečně realizuje tematický 

okruh Práce s laboratorní technikou ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce z RVP ZV a 

rozvíjí průřezová témata Osobnostní a sociální výchova  a Environmentální výchova. Výuka 

probíhá ve specializované učebně nejčastěji frontálně, ale zařazujeme do výuky  demonstrační 

pokusy, žáci v malých skupinách pozorují fyzikální jevy, měří různé fyzikální veličiny či 

provádějí experimenty.  Do výuky jsou  zařazovány laboratorní práce, které vyžadují aktivní 

přístup ze strany žáků. 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 

Kompetence k učení 

- učitel motivuje žáky k učení praktickými ukázkami daného učiva (demonstrační pokusy) 

- v kooperaci s ostatními žáky ve skupině  pozorují různé fyzikální tělesa a jevy, jejich 

vlastnosti, měří různé fyzikální veličiny, výsledky svých měření a pozorování 

zpracovávají a vyhodnocují a dále používají pro vlastní učení 

- žáci vyhledávají v různých pramenech potřebné informace týkající se problematiky 

daného učiva 

 

Kompetence k řešení problémů 

- učitel využívá  laboratorní práce k tomu, aby žáci mohli experimentovat a ověřit si učivo 

- žáci mohou samostatně pracovat s laboratorní technikou 

- učitel umožňuje žákům přemýšlet a plánovat způsob provedení pokusu nebo zkusit 

navrhovat způsob řešení daného problému, jindy zase  dovést experimentovat podle 

zadaného návodu 

 

Kompetence komunikativní 

- žáci  vyslovují svoje názory, například ve formě domněnek k probíraným fyzikálním 

jevům 

- popisujeme  pokusy, žáci se mohou dotazovat na vzniklé nejasnosti 

- žáci porovnávají své výsledky se ostatními, obhajují své závěry 

- žáci postupně poznávají nové odborné názvy a učitel vede žáky  ke správnému používání 

odborné terminologie při vyjadřování 

 

Kompetence sociální a personální 

- při práci ve skupinách jsou žáci vedeni ke spolupráci a vzájemné pomoci 

- učitel dbá na to, aby žáci ve skupině práci rozdělili a zodpovídali za  splnění konkrétního 

úkolu 

 

Kompetence pracovní 

- žáci získávají zručnost při práci s laboratorní technikou, při sestavování pokusů 

- žáci plní povinnosti a dodržují stanovená pravidla ( dbá na provozní řády učebny, 

dodržování dohodnutého zápisu úloh, dodržování zásad bezpečnosti 
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Předmět: Fyzika 

Ročník: 6. 

Hodinová dotace:  2 hodiny týdně 

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 Látka a těleso 

 

 Elektrické vlastnosti látek 

 

 

 Magnetické vlastnosti látek 

 

 

 Fyzikální veličiny – měření délky pevného 

tělesa 

 

 Měření objemu tělesa 

 

 Měření hmotnosti tělesa 

 

 Hustota 

 

 Měření času 

 

 Měření teploty 

 

 El. proud, Magnetické pole el. proudu – 

Rozvětvený el. obvod 

 

 Základní pravidla bezpečnosti 

 

 vysvětlí pojem látka a těleso, jejich vlastnosti, chápe složení 

látek z atomu, molekul 

 popíše model atomu, chápe pojem el. síla, el. pole. popíše 

elektrování těles, vznik iontů 

 vysvětlí, z jakých látek jsou magnety vyrobeny, popíše tyčový 

magnet a na pokusu ukáže magnetické pole., vysvětlí rozdíly 

mezi elektrickým, magnetickým a gravitačním polem 

 osvojí si jednotku délky a prakticky použije délkové měřidlo., 

prokáže znalost nejmenšího dílku a odchylky měření 

 osvojí si základní jednotku objemu, měří pomocí odměr. válce 

 zná jednotky hmotnosti, umí vážit na laboratorních vahách 

 osvojí si vztah pro výpočet hustoty, vysvětlí hustotu na 

příkladech pomocí  MFCH tabulek 

 zná jednotky času, měřidla 

 popíše teploměr, zná jednotku i značku teploty, prokáže znalost 

změn objemu těles při zahřívání 

 zakreslí schématické značky el. obvodu, umí ho i sestavit. Na 

pokusech vysvětlí pojem  magnetického pole v okolí vodiče, 

rozlišuje pojmy rozvětvený a nerozvětvený el. obvod, dokáže 

nakreslit schémata, zná pravidla pro používání el. spotřebičů a 

pro práci s el. proudem 

Minimální úroveň očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 

žák změří v jednoduchých konkrétních případech vhodně zvolenými 

měřidly důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa – délku, 

hmotnost, čas, sestaví podle schématu jednoduchý elektrický obvod, 

vyjmenuje zdroje elektrického proudu, rozliší vodiče od izolantů na 

základě jejich vlastností; zná zásady bezpečnosti při práci s elektrickými 

přístroji a zařízeními; zná druhy magnetů a jejich praktické využití, 

rozpozná, zda těleso je, či není zdrojem světla 

Environmentální výchova – 

základní podmínky života 
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Předmět: Fyzika 

Ročník: 7. 

Hodinová dotace: 2 hodiny týdně 

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 Pohyb a klid tělesa 

 

 Síla a její měření 

 

 Posuvné a otáčivé účinky síly 

 

 Deformační účinky, tření 

 

 

 Mechanické vlastnosti kapalin 

 

 Mechanické vlastnosti plynů 

 

 Světelné jevy 

 

 

 

 

 

 má představu o mechanickém pohybu, používá pojmy dráha, čas 

za pomoci vzorců, umí tyto veličiny vypočítat 

 umí znázornit sílu, vyjmenuje značku a jednotku síly 

 orientuje se ve vzájemném působení těles a polí , rozlišuje 

posuvné a otáčivé a deformační účinky, používá 1. Newtonův 

zákon 

 rozlišuje pojem tlaková a tahová síla, umí změřit velikost třecí 

síly, objasní význam třecí síly v praxi 

 používá v praxi Archimedův a Pascalův zákon 

 vysvětlí pojmy a příčiny atmosferického tlaku, popíše 

Torricelliho pokus, a aplikuje platnost Archimedova zákona  

v atmosferickém tlaku 

 umí popsat příčiny světelných jevů, používá pojmy světelný 

zdroj, optické prostředí, šíření světla, zná praktické použití 

zrcadel a čoček 

 

Minimální úroveň očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 

žák rozeznává, že je těleso v klidu, či pohybu vůči jinému tělesu, zná 

vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného přímočarého 

pohybu těles, rozezná, zda na těleso v konkrétní situaci působí síla, 

předvídá změnu pohybu těles při působení síly, aplikuje poznatky o 

jednoduchých strojích při řešení jednoduchých praktických problémů, 

využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách pro řešení 

jednoduchých praktických problémů, sestaví podle schématu jednoduchý 

elektrický obvod, vyjmenuje zdroje elektrického proudu, zná způsob 

šíření světla ve stejnorodém optickém prostředí; rozliší spojnou čočku 

od rozptylky a zná jejich využití 

 

 

 

 

 

 

 

Environmentální výchova – 

základní podmínky života 
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Předmět: Fyzika 

Ročník: 8. 

Hodinová dotace: 2 hodiny týdně 

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 Práce, energie, teplo, značky skupenství, 

spalovací motory 

 

 

 

 Elektrický náboj, el. pole, el. proud 

 

 

 Zvukové jevy 

 

 

 

 Počasí kolem nás 

 

 

 

 

 

 používá pojmy práce, výkon, energie 

popíše vzájemnou přeměnu polohové a pohybové energie, 

používá teplo jako fyzikální veličinu, orientuje se v MFCH 

tabulkách, podle modelu popíše základní prvky spalovacích 

motorů 

 spojuje el. náboj s existencí částic ve stavbě atomů, zná jednotku 

coulomb, na základě pokusu popíše elektrostatickou indukci a 

polarizaci nevodiče, definuje el. proud jako usměrněný pohyb 

volných částic, vysloví Ohmův zákon a zná výpočet napětí, 

proudu a odporu, sestaví el. obvod, vypočítá práci a výkon 

 popíše zdroje a druhy zvuku, prostředí, kterým se zvuk šíří, 

prokáže znalost velikosti rychlosti zvuku ve vzduchu , ve vodě 

v oceli, definuje kmitočet a dokáže vysvětlit vznik ozvěny 

 vyjmenuje vrstvy atmosféry a základní meteorologické jevy, 

dokáže popsat meteorologickou stanici 

Minimální úroveň očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 

žák uvede vzájemný vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem (bez 

vzorců), rozpozná vzájemné přeměny různých forem energie, jejich 

přenosu a využití, rozezná v jednoduchých příkladech teplo přijaté či 

odevzdané tělesem, pojmenuje výhody a nevýhody využívání různých 

energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí, sestaví podle 

schématu jednoduchý elektrický obvod , vyjmenuje zdroje elektrického 

proudu, rozliší vodiče od izolantů na základě jejich vlastností; zná 

zásady bezpečnosti při práci s elektrickými přístroji a zařízeními;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Environmentální výchova –  

Lidské aktivity a problémy 

ŽP 

Evropské a globální 

souvislosti  - globální 

oteplování 
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Předmět: Fyzika 

Ročník: 9. 

Hodinová dotace: 2 hodiny týdně 

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 Elektromagnetické jevy 

 

 

 

 Střídavý proud 

 

 

 

 Vedení el. proudu v kapalinách a plynech 

 

 Vedení el. proudu v polovodičích 

 

 

 Elektromagnetické záření 

 

 

 

 Světelné jevy a jejich užití 

 

 

 

 Jaderná energie 

 

 

 

 Astronomie – Sluneční soustava, naše 

galaxie, kosmonautika 

 

 spojuje magnetické pole s usměrněným pohybem částic s el. 

nábojem v el. poli, vysloví Ampérovo pravidlo pravé ruky, 

popíše elektromagnetický zvonek jistič a elektromagnetické relé 

 

 stručně popíše vznik střídavého proudu, orientuje se v grafickém 

znázornění  - sinusoidě, prokáže znalost pojmu perioda a 

kmitočet, popíše transformátor, používá transformační poměr 

 

 popíše elektrolýzy, princip el. výboje 

 

 popíše změnu odporu v polovodičích, vznik polovodiče typu P a 

N, dokáže popsat užití diody 

 

 Podá přehled elektromagnetických vln a jejich užití, vysvětlí 

pojem vlnová délka, zná hodnotu rychlosti světla a popíše 

podstatu světla, zdroje záření a jejich užití 

 

 Na pokusech popíše lom světla, vysvětlí lom na čočce spojné a 

rozptylce, určí optické vady zraku 

 

 Dokáže popsat stavbu atomu, používá pojmy nukleony, nuklidy, 

prokáže znalost 3 druhů záření a způsob ochrany před nimi, 

popíše řetězovou reakci, zná nebezpečí jaderných reakcí a 

způsob ochrany 

 

 Popíše, z čeho se skládá sluneční soustava 

 Objasní pomocí poznatků o gravitačních silách pohyb planet 

kolem Slunce a měsíců planet kolem planet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Environmentální výchova – 

Lidské aktivity a problémy 

ŽP 

Evropské a globální 

souvislosti – nebezpečí 

jaderné katastrofy jako 

globální problém 
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  Odliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností 

 

 

Minimální úroveň očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 

žák - rozpozná zdroje zvuku, jeho šíření a odraz, posoudí vliv 

nadměrného hluku na životní prostředí a zdraví člověka, 

 

sestaví podle schématu jednoduchý elektrický obvod, vyjmenuje zdroje 

elektrického proudu, rozliší vodiče od izolantů na základě jejich 

vlastností; zná zásady bezpečnosti při práci s elektrickými přístroji a 

zařízeními; zná druhy magnetů a jejich praktické využití; rozpozná, zda 

těleso je, či není zdrojem světla, zná způsob šíření světla ve stejnorodém 

optickém prostředí; rozliší spojnou čočku od rozptylky a zná jejich 

využití, 

 

objasní pohyb planety Země kolem Slunce a pohyb Měsíce kolem Země, 

odliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností, zná planety 

sluneční soustavy a jejich postavení vzhledem ke Slunci, osvojí si 

základní vědomosti o Zemi jako vesmírném tělese a jejím postavení ve 

vesmíru 
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Předmět:  Chemie 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Chemie je vyučována jako samostatný předmět v 8. a 9. třídě, v obou ročnících po 2 hodinách 

týdně. Vychází ze vzdělávacího oboru Chemie z RVP ZV.  Částečně rozvíjí průřezové téma 

Osobnostní a sociální výchova a Environmentální výchova. Výuka je realizována především 

frontálně se zařazováním demonstračních pokusů. Do výuky jsou zařazovány laboratorní práce, 

které vyžadují aktivní přístup ze strany žáků.  

 

 

Výchovně vzdělávací strategie 

 

Kompetence k učení 

- učitel motivuje žáky k učení praktickými ukázkami daného učiva  (zařazování    

demonstračních pokusů). 

- učitel nechá žáky vysvětlovat pozorované jevy vlastním způsobem, klást si otázky a hledat 

na ně odpovědi, vyvozovat závěry 

- učitel vede žáky k vyhledávání informací z různých zdrojů 

 

Kompetence k řešení problémů   

- učitel vede žáky k využívání učiva matematiky při řešení výpočtových úloh  

- učitel upozorňuje žáky na chyby, kterých se mohou dopustit, a vede je k vyloučení chyby  

-    učitel vede žáky, aby využívali chemické symboliky k zjednodušení problému. 

 

Kompetence komunikativní 

- učitel vyžaduje správnou  odbornou terminologii  při vyjadřování 

- žákům umožňujeme popisovat situace při experimentování, dotazovat se na vzniklé 

nejasnosti, formulovat závěry 

 

Kompetence sociální a personální 

- učitel umožní práci ve skupině, žáci jsou vedeni k tomu, aby si při řešení úkolů vzájemně 

pomáhali 

- žáci si mohou rozdělit práci ve skupině 

- učitel dbá na osvětu jako součást primární prevence objasňováním účinků a nebezpečnosti 

látek užívaných jako drogy. 

 

Kompetence občanské 

- učitel podporuje řízenou diskusi k učivu, jež je v souvislosti s aktuálními problémy – 

především o kladech a záporech chemických látek a chemického průmyslu v dopadu na 

zdraví a životní prostředí.  

 

Kompetence pracovní 

- žáci získávají zručnost při práci s laboratorní technikou, při sestavování pokusů 

- žáci  jsou vedeni ke zpracování protokolu o laboratorní práci 

- žáci dodržují  pravidla bezpečnosti při experimentální práci a jsou vedeni k tomu, aby uměli  

      poskytnout první pomoc při úrazu v laboratoři
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Předmět: Chemie 

Ročník:    8. 

Hodinová dotace: 2 hodiny týdně 

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 Pozorování, pokus a bezpečnost práce – 

vlastnosti látek, zásady bezpečné práce 

 

 

 

 

 

 Směsi – klasifikace směsí, roztoky, 

oddělování složek směsí (usazování, 

filtrace, destilace, krystalizace) 

 

 

 

 

 

 Voda 

 

 Vzduch 

 

 

 

 Částicové složení látek – molekuly, 

atomy, atomové jádro, protony, neutrony, 

elektronový obal, elektrony 

 

 Chemické prvky, periodická  soustava  

 

 

 

 určí společné a rozdílné vlastnosti látek 

 pracuje bezpečně s vybranými a běžně používanými látkami, 

hodnotí jejich rizikovost 

 objasní nejefektivnější jednání v modelových případech havárie 

s únikem nebezpečných látek 

 

 

 rozlišuje směsi a chemické látky 

 vypočítá složení roztoků 

 připraví prakticky roztok daného složení 

 vysvětlí základní faktory ovlivňující rozpouštění pevných látek 

 navrhne postupy a prakticky provede oddělování složek směsí o 

známém složení, uvede příklady oddělování složek v praxi 

 

 

 rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich výskytu a použití 

 uvede příklady znečišťování vody a vzduchu, navrhne preventivní 

opatření a způsoby likvidace znečištění 

 

 

 používá pojmy atom a molekula ve správných souvislostech 

 

 

 

 rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny 

 orientuje se v periodické soustavě prvků, rozpozná vybrané kovy a 

nekovy a usuzuje na jejich možné vlastnosti 

 

 rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, uvede příklady 

 

Vazby na  tematický 

okruh Práce 

s laboratorní technikou 

Řešení problémů 

 

 

 

 

 

 

Základní podmínky 

života 

Znečišťování vody a 

vzduchu jako globální 

problém 

Vztah člověka 

k prostředí – osobní 

odpovědnost 
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 Chemické reakce 

 

 

 

 Anorganické sloučeniny – oxidy, 

kyseliny a hydroxidy, soli kyslíkaté a 

nekyslíkaté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

důležitých chemických reakcí  

 sestaví a vyčíslí jednoduchou chemickou rovnici 

 

 

 porovná vlastnosti a použití prakticky významných oxidů, kyselin, 

hydroxidů a solí a posoudí jejich vliv na životní prostředí 

 vysvětlí vznik kyselých dešťů, jejich vliv na životní prostředí 

 orientuje se na stupnici pH, změří reakci roztoku univerzálním 

indikátorovým papírkem a uvede příklady neutralizace v praxi 

 dovede tvořit vzorce oxidů, hydroxidů, kyselin a solí 

 

 

 

Minimální úroveň očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák 

rozliší společné a rozdílné vlastnosti látek,  pracuje bezpečně s vybranými 

běžně používanými nebezpečnými látkami, reaguje na případy úniku 

nebezpečných látek, rozpozná přeměny skupenství látek, 

pozná směsi a chemické látky, rozezná druhy roztoků a jejich využití v 

běžném životě, rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich použití, 

uvede zdroje znečišťování vody a vzduchu ve svém nejbližším okolí, 

 

uvede nejobvyklejší chemické prvky a jednoduché chemické sloučeniny a 

jejich značky, rozpozná vybrané kovy a nekovy a jejich možné vlastnosti,  

 

pojmenuje výchozí látky a produkty nejjednodušších chemických reakcí, 

popíše vlastnosti a použití vybraných prakticky využitelných oxidů, kyselin, 

hydroxidů a solí a zná vliv těchto látek na životní prostředí,  

orientuje se na stupnici pH, změří pH roztoku univerzálním indikátorovým 

papírkem - poskytne první pomoc při zasažení pokožky kyselinou nebo 

hydroxidem 
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Předmět: Chemie 

Ročník:    9. 

Hodinová dotace: 2 hodiny týdně 

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 Chemické reakce a výpočty 

 

 

 

 Redoxní reakce 

 

 Exotermické a endotermické reakce 

 

 

 

 

 Uhlovodíky 

 

 

 

 Deriváty uhlovodíků 

 

 

 Přírodní látky 

 

 

 

 

 Chemie a společnost 

 

 

 

 

 objasní pojmy látkové množství a molární hmotnost 

 přečte chemické rovnice a s užitím zákona zachování hmotnosti 

vypočítá hmotnost výchozí látky nebo produktu 

 řeší úlohy o složení roztoků vyjádřeném molární koncentrací 

 vysvětlí pojmy oxidace, redukce, elektrolýza 

 uvede příklady využití redoxních reakcí v praxi 

 dovede vysvětlit zápis exo a endotermické reakce, uvede příklady 

běžných reakcí 

 zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných paliv jako zdrojů 

energie 

 

 orientuje se ve struktuře jednoduchých organických sloučenin 

 charakterizuje skupiny uhlovodíků 

 vyjmenuje vlastnosti, použití a zdroje významných uhlovodíků 

 uvede produkty zpracování ropy 

 orientuje se v klasifikaci derivátů 

 rozliší vybrané deriváty, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití 

 

 uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a vitamínů 

 orientuje se ve výchozích látkách a produktech fotosyntézy a 

koncových produktech biochemického zpracování bílkovin, tuků 

a sacharidů 

 

 zhodnotí využívání surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje 

na Zemi 

 aplikuje znalosti o principech hašení požárů na řešení 

modelových situací z praxe 

 orientuje se v přípravě a využívání různých látek v praxi a jejich 

 

Práce s laboratorní 

technikou 

Kooperace -  praktická 

cvičení, laboratorní 

práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní podmínky 

života 

Lidské aktivity a 

problémy ŽP- chemický 

průmysl a  ŽP 

Vztah člověka 

k prostředí – ochrana 

zdraví při chem .havárii 
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vlivech na životní prostředí a zdraví člověka 

 ovládá zásady bezpečnosti při práci s nebezpečnými látkami 

 objasní nejefektivnější jednání v modelových případech havárie 

s únikem nebezpečných látek 

 

Minimální úroveň očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 

žák : 

pojmenuje výchozí látky a produkty nejjednodušších chemických reakcí 

popíše vlastnosti a použití vybraných prakticky využitelných oxidů, 

kyselin, hydroxidů a solí a zná vliv těchto látek na životní prostředí, 

orientuje se na stupnici pH, změří pH roztoku univerzálním 

indikátorovým papírkem, poskytne první pomoc při zasažení pokožky 

kyselinou nebo hydroxidem 

zhodnotí užívání paliv jako zdrojů energie, vyjmenuje některé produkty 

průmyslového zpracování ropy, uvede příklady bílkovin, tuků, sacharidů 

a vitaminů v potravě z hlediska obecně uznávaných zásad správné 

výživy, 

uvede příklady využívání prvotních a druhotných surovin, zhodnotí 

využívání různých látek v praxi vzhledem k životnímu prostředí a zdraví 

člověka 
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Předmět:  Přírodopis 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 

 

Předmět přírodopis je vyučován jako samostatný předmět od 6. do 9. ročníku a vychází ze 

vzdělávacího oboru Přírodopis  z RVP ZV.  Předmětem prolínají průřezová témata  

Environmentální výchova a Osobnostní a sociální výchova. Časová dotace je rozdělena následovně: 

v 6.,7. a 8. ročníku po dvou hodinách týdně, v 9. ročníku je jedna hodina týdně. 

Vzdělávání v předmětu přírodopis směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o přírodu,  

umožňuje poznat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a 

ovlivňují se. Žáci se učí aplikovat přírodovědné poznatky v praktickém životě, chápat souvislosti 

mezi stavem přírody a lidskou činností  a pochopit nutnost ochrany přírody. 

Předmět úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda. 

Výuka probíhá převážně v odborné učebně přírodopisu, dle zaměření hodiny i v učebně 

výpočetní techniky. Do výuky jsou zařazovány demonstrační pomůcky, výukové programy na 

počítači,  praktická laboratorní cvičení, skupinové práce, vlastní tvořivé činnosti (herbář, 

vyhledávání zajímavých informací z různých zdrojů). 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 

Kompetence k učení 

- učitel vede žáky k vyhledávání, třídění a propojování informací, ke správnému používání 

odborné terminologie, k samostatnému pozorování a k porovnávání získaných informací 

-  

Kompetence k řešení problémů 

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

vyhodnocují získaná fakta 

-  

Kompetence komunikativní 

- práce ve skupinách je založena na komunikaci mezi žáky, respektování názorů druhých, na 

diskusi 

- učitel vede žáky k formulování svých myšlenek v mluvené i písemné formě 

 

Kompetence sociální a personální 

- využívání skupinové práce vede žáky ke spolupráci při řešení úloh 

- učitel navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu odpovědnosti 

 

Kompetence občanské 
- učitel vyžaduje dodržování stanovených pravidel ( řád učebny, pravidla bezpečnosti) 

- vede žáky k pochopení práv a povinností v souvislosti s ochranou životního prostředí, 

ochranou vlastního zdraví a zdraví svých blízkých 

- žák je veden k tomu, aby uměl poskytnout první pomoc v běžných situacích 

 

Kompetence pracovní 

- učitel vede žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel při práci 

s mikroskopickými preparáty a s živými přírodninami 

- žáci získávají zručnost při práci s mikroskopem a při přípravě a pozorování 

mikroskopických preparátů 
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Předmět: Přírodopis 

Ročník:    6. 

Hodinová dotace: 2 hodiny týdně 

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 Planeta Země a vznik života 

 

 Život na Zemi 

 

 Mikroskop 

 

 Základní struktura života 

 

 

 

 Přehled organismů 

 

 

 Houby 

 

 

 Lišejníky 

 

 

 

 Řasy 

 

 

 

 Prvoci 

 

 

 Žahavci 

 

 vyjmenuje geosféry, vysvětlí význam ozonosféry 

 vysvětlí pojem fotosyntéza, projevy života, podmínky života 

 chápe potravní vztahy mezi organismy, objasní pojmy producent, 

konzument, reducent, preface, symbióza, parazitismus 

 umí pracovat s mikroskopem a popsat jeho části 

 dovede připravit mikroskopický preparát 

 chápe pojem buňka, vyjmenuje části buňky 

 zná rozdíly mezi rostlinnou a živočišnou buňkou 

 vysvětlí organizaci mnohobuněčného těla a objasní pojmy 

pletivo, tkáň, orgán 

 chápe třídění organismů do systému 

 charakterizuje viry, bakterie, sinice 

 

 popíše stavbu těla, výživu a rozmnožování hub 

 pozná vybrané druhy, zná zásady pro sběr hub 

 

 vysvětlí symbiózu houby a řasy 

 rozliší typy stélek 

 objasní pojem bioindikátor 

 

 zná příklady jednobuněčných a mnohobuněčných řas 

 chápe význam řas ve vodě 

 objasní pojem bičíkovci 

 

 popíše stavbu těla a život trepky 

 zná cizopasné prvoky 

 popíše stavbu těla nezmara 

 pozná zástupce mořských žahavce 

 zná význam korálových útesů a příčiny jejich ohrožení 

 

Základní podmínky 

života – pokus 

- pěstování rostlin 

s různými podmínkami 

 

 

 

Vazby na tematický 

okruh Práce 

s laboratorní technikou 
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 Ploštěnci, hlísti 

 

 

 

 Měkkýši, kroužkovci 

 

 

 Členovci 

 

 

 

 Ostnokožci 

 

 

 Člověk a příroda 

 

 

 Ochrana člověka za běžných rizik a 

mimořádných situací 

 objasní pojem vnitřní cizopasník a vyjmenuje nejvýznamnější 

druhy 

 popíše vývin tasemnice 

 zná prevenci před nakažením cizopasnými ploštěnci a hlísti 

 uvede stručnou charakteristiku a rozdělení skupin 

 vysvětlí rozdíl mezi ulitou a lasturou 

 zná vybrané druhy 

 popíše vnější a vnitřní stavbu těla členovců 

 orientuje se v systému členovců, pozná vybrané druhy 

 vysvětlí vývin s proměnou dokonalou a nedokonalou 

 

 uvede charakteristiku skupiny a nejznámější zástupce 

 

 objasní pojmy společenstvo, ekosystém, biologická rovnováha 

 uvede příklady zásahů člověka do přírody a jejich následky 

 zná význam chráněných území a jejich klasifikace 

 vyjmenuje národní parky ČR a CHKO v regionu 

 charakterizuje mimořádné události způsobené počasím 

 umí vysvětlit jakým způsobem ochránit sebe i lidi ve svém okolí 

 dokáže vysvětlit nejen přírodní jevy, ale i jejich doprovodné  

účinky 

 

Minimální úroveň očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 

žák orientuje se v přehledu vývoje organismů a rozliší základní projevy a 

podmínky života, uvede na příkladech vliv virů a bakterií v přírodě a na 

člověka, má základní vědomosti o přírodě a přírodních dějích, pozná 

význam rostlin a živočichů v přírodě i pro člověka, rozpozná naše 

nejznámější jedlé a jedovaté houby podle charakteristických znaků, 

pozná lišejníky, rozliší základní systematické skupiny rostlin a zná jejich 

zástupce, porovná vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí 

funkci jednotlivých orgánů , rozliší jednotlivé skupiny živočichů a zná 

jejich hlavní zástupce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekosystémy 

 

Vztah člověka 

k prostředí 

- Červená kniha 

ohrožených druhů 

- tvorba plakátů na 

ochranu přírody 

- chování v národním 

parku 
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Předmět: Přírodopis 

Ročník:    7. 

Hodinová dotace: 2 hodiny týdně 

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 

 Zoologie 
 

 Strunatci 

 

 Kruhoústí, paryby, ryby 

 

 

 

 

 Obojživelníci 

 

 

 Plazi 

 

 

 

 

 Ptáci 

 

 

 

 

 Botanika 
 

 Systém rostlin 

 

 Výtrusové rostlin 

 

 charakterizuje kmen strunatci 

 uvede příklady vývojově nižších strunatců 

 chápe vztah mezi pojmy strunatci a obratlovci 

 

 vysvětlí přizpůsobení živočichů vodnímu prostředí 

 vyjmenuje společné a rozdílné znaky skupin 

 popíše vnitřní a vnější stavbu ryb 

 pozná některé sladkovodní a mořské ryb 

 

 popíše stavbu těla, rozmnožování a vývin obojživelníků 

 pozná nejznámější druhy, vysvětlí nutnost ochrany obojživelníků 

 

 srovná znaky plazů s obojživelníky 

 orientuje se v systému plazů 

 zná zástupce jednotlivých podskupin plazů 

 umí poskytnout první pomoc při uštknutí hadem 

 

 charakterizuje vnější a vnitřní stavbu těla ptáků 

 vysvětlí pojem etologie, popíše chování ptáků (tokání, stavba 

hnízd, dorozumívání, tahy) 

 určí běžné ptáky a zná způsob jejich života 

 

 

 vysvětlí pojem vyšší a nižší rostliny, pletivo, orgán 

 popíše stavbu těla a životní cyklus mechorostů a kapraďorostů 

 určí nejběžnější druhy 

 vysvětlí význam mechů v ekosystému 

 

 

 

 

 

 

 

Lidské aktivity a 

problémy ŽP –  

zněčišťování vody, 

ekologické havárie, 

DVD – Tajemství vody 
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 Stavba rostlinného těla 

 

 

 

 Rostliny nahosemenné 

 

 

 Rostliny krytosemenné 

 

 

 

 

 

 Společenstva 

 vysvětlí funkce jednotlivých částí rostlinného těla 

 popíše části květu 

 vysvětlí pojem květenství, nakreslí cháma některých typů 

 vysvětlí vznik semen a plodů, uvede třídění plodů 

 

 popíše rozmnožování nahosemenných rostlin 

 určí druhy jehličnanů podle šišek a jehlic 

 

 pozná některé druhy bylin a dřevin, umí pracovat s určovacím 

klíčem 

 uvede významné čeledě krytosemenných rostlin a uvede jejich 

zástupce 

 zná hospodářsky významné cizokrajné rostliny 

 

 vyjmenuje ekosystémy v naší krajině a jejich typické organismy 

 vysvětlí význam lesů a nutnost jeho ochrany 

 rozlišuje lesní patra 

 vysvětlí význam lesních a vodních ekosystémů v přírodě 

 

Minimální úroveň očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 

žák porovná vnější a vnitřní stavbu rostlinného těla a zná funkce 

jednotlivých částí těla rostlin, rozlišuje základní rostlinné fyziologické 

procesy a jejich, uvede význam hospodářsky důležitých rostlin a způsob 

jejich pěstování, rozliší základní systematické skupiny rostlin a zná jejich 

zástupce, popíše přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí, 

porovná vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci 

jednotlivých orgánů, rozliší jednotlivé skupiny živočichů a zná jejich 

hlavní zástupce, odvodí na základě vlastního pozorování základní 

projevy chování živočichů v přírodě, objasní jejich způsob života a 

přizpůsobení danému prostředí, pozná kladný a záporný vliv člověka na 

životní prostředí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekosystémy 

Vztah člověka 

k prostředí – příroda a 

její ochrana 

- zásahy člověka do 

přírody  
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Předmět: Přírodopis 

Ročník:    8. 

Hodinová dotace: 2 hodiny týdně 

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 Savci 

 

 

 

 

 

 Biologie člověka 

 

 Původ a vývoj člověka 

 

 Kůže 

 

 

 Kostra 

 

 

 

 Svalstvo 

 

 

 Trávicí soustava 

 

 

 Výživa a zdraví, poruchy příjmu potravy 

 

 

 

 Dýchací soustava 

 popíše orgánové soustavy savců 

 vypráví o životě vybraných savců, jejich přizpůsobení prostředí a 

výživě s ohledem na potravní řetězce 

 určí typické zástupce savců z jednotlivých ekosystémů u nás i ve 

světě 

 uvede některé z kriticky ohrožených druhů 

 

 charakterizuje hlavní etapy vývoje člověka, tělesné a duševní 

změny v období dospívání 

 

 objasní stavbu a funkci kůže 

 dovede poskytnout první pomoc při poranění kůže 

 

 pojmenuje jednotlivé kosti a jejich spojení 

 zná prevenci před vznikem vad páteře a nožní klenby 

 umí znehybnit zlomeninu 

 

 určí některé svaly 

 chápe význam vhodného cvičení pro rozvoj svalstva 

 

 vyjmenuje orgány a jejich funkci 

 zná správnou péči o chrup 

 

 objasní pojmy racionální výživa, přeměna látek a energií, obezita 

 ovládá zásady zdravého stravování 

 zná poruchy v příjmu potravy a jejich prevenci 

 

 objasní stavbu a funkci soustavy 
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 Oběhová soustava 

 

 

 

 

 

 Vylučovací soustava 

 

 Žlázy s vnitřním vyměšováním 

 

 Nervová soustava 

 

 

 

 Smyslová ústrojí 

 

 

 

 Rozmnožovací ústrojí, pohlavně 

přenosné choroby 

 

 Sexuální výchova 

 

 Zdraví a nemoc, zdravý způsob života a 

péče o zdraví, civilizační choroby 

 

 Závislosti, jejich nebezpečí pro člověka 

 

 

 Lidská populace 

 umí poskytnout první pomoc při zástavě dechu 

 popíše význam složek krve, stavbu a činnost srdce, plicní a tělní 

krevní oběh 

 objasní pojmy imunita, transfúze, infarkt 

 rozliší tepenní a žilní krvácení a umí poskytnout první pomoc 

 zná funkci mízní soustavy a sleziny 

 

 vyjmenuje orgány močové soustavy, stavbu a činnost ledviny 

 chápe význam  pitného režimu 

 vyjmenuje žlázy, jejich funkce a choroby s nimi souvisejícími 

 

 objasní pojmy neuron, podmíněný a nepodmíněný reflex, bílá a 

šedá nervová hmota 

 vysvětlí funkce míchy a jednotlivých částí mozku 

 

 vyjmenuje stavbu oka a ucha 

 zná zásady péče o zrakové a sluchové ústrojí, oční vady a jejich 

korekci 

 

 popíše vznik a vývin nového jedince 

 charakterizuje období života jedince 

 zná podstatu dědičnosti 

 ovládá prevenci pohlavních chorob, bezpečné způsoby chování 

 

 ovládá praktické postupy při léčení běžných nemocí 

 dovede poskytnout první pomoc v běžných situacích 

 zná zásady zdravého způsobu života a péči o zdraví 

 vyjmenuje některé civilizační choroby, jejich zdravotní rizika, 

preventivní a lékařskou péči 

 na konkrétních příkladech doloží závislost člověka na přírodě a 

nutnost její ochrany 

 diskutuje o ekologických problémech současného světa 

 vysvětlí vliv emisí, imisí, kyselých dešťů, narušování ozonosféry 

a stresu na zdraví člověka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí 

Vztah člověka 

k prostředí 
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Minimální úroveň očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 

žák:  

porovná vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci 

jednotlivých orgánů,  

rozliší jednotlivé skupiny živočichů a zná jejich hlavní zástupce,  

odvodí na základě vlastního pozorování základní projevy chování 

živočichů v přírodě,  

objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí,  

ví o významu živočichů v přírodě i pro člověka a uplatňuje zásady 

bezpečného chování ve styku se živočichy - využívá zkušenosti s chovem 

vybraných domácích živočichů k zajišťování jejich životních potřeb, 

 

popíše stavbu orgánů a orgánových soustav lidského těla a jejich funkce, 

charakterizuje hlavní etapy vývoje člověka,  

popíše vznik a vývin jedince,  

rozliší příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady 

jejich prevence a léčby,  

zná zásady poskytování první pomoci při poranění 

 

využívá metody poznávání přírody osvojované v přírodopisu, dodržuje 

základní pravidla bezpečného chování při poznávání přírody, uvede 

příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi, 

rozliší populace, společenstva, ekosystémy a objasní základní princip 

některého ekosystému, vysvětlí podstatu jednoduchých potravních 

řetězců v různých ekosystémech. 
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Předmět: Přírodopis 

Ročník: 9. 

Hodinová dotace: 1 hodina týdně 

Učivo: 

 

Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 Země, vznik, stavba 

 

 

 Mineralogie - nerost, hornina, krystal 

 

 Třídění nerostů 

 

 Petrologie - horniny 

 

 

 

 Geologické děje vnitřní a vnější 

 

 

 Pedologie 

 

 

 Vznik a vývoj života na Zemi 

 

 Éry vývoje Země 

 

 

 Ekologie 

 

 

 

 

 

 vysvětlí teorii vzniku Země 

 objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání života 

 

 rozliší prvky souměrnosti krystalu 

 orientuje se ve stupnici tvrdosti 

 podle charakteristických vlastností rozpozná vybrané nerosty 

 zná význam některých důležitých nerostů (rudy) 

 rozlišuje horniny vyvřelé, usazené a přeměněné a popíše způsob 

jejich vzniku 

 zná význam a použití důležitých hornin (žula, vápenec, břidlice) 

 

 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů 

 uvede konkrétní příklad vnitřních a vnějších geologických dějů 

 popíše druhy zvětrávání 

 porovná význam půdních činitelů pro vznik půdy 

 rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy 

 

 popíše teorii o vzniku a vývoji života na Zemi 

 

 rozlišuje jednotlivé geologické éry podle charakteristických 

znaků a typických organismů 

 

 orientuje se v základních ekologických pojmech 

       (ekosystém, potravní řetězec, populace, společenstvo, biom) 

 rozlišuje živé a neživé složky životního prostředí 

 uvede konkrétní příklad potravního řetězce a vysvětlí důsledky 

oslabení jednoho článku řetězce 

 vysvětlí  základní vztahy mezi populacemi a uvede konkrétní 
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 Člověk a životní prostředí 

 

 

 

 

 

 

 Dědičnost 

 

 

 

 

 

 Ochrana člověka za běžných rizik a 

mimořádných událostech 

příklady parazitismu a symbiózy 

 

 uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní 

prostředí a jejich důsledky pro rovnováhu ekosystémů 

 sleduje aktuální stav životního prostředí 

 chápe principy trvale udržitelného rozvoje 

 rozlišuje obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie 

 orientuje se v globálních problémech biosféry 

 

 vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnožování a 

jeho význam z hlediska dědičnosti 

 uvede příklady dědičnosti v praktickém životě a příklady vlivu 

prostředí na utváření organismů 

 zná pojem gen, křížení, genové inženýrství 

 

 umí popsat jednotlivé přírodní jevy i s jejich průvodními jevy 

 umí se správně zachovat při nečekaných přírodních událostech 

 příčiny vzniku mimořádných událostí, přírodní světové 

katastrofy, nejčastější mimořádné přírodní události v ČR a 

ochrana před nimi 

 

Minimální úroveň očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 

žák:  popíše jednotlivé vrstvy Země, pozná podle charakteristických 

vlastností vybrané nerosty a horniny, rozliší důsledky vnitřních a 

vnějších geologických dějů, rozezná některé druhy půd a objasní jejich 

vznik, na příkladech uvede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj a 

udržení života na Zemi, popíše změny v přírodě vyvolané člověkem a 

objasní jejich důsledky, pozná kladný a záporný vliv člověka na životní 

prostředí 

 

 

Ekosystémy – potravní 

řetězec 

 

Vztah člověka                

k prostředí – 

obnovitelné zdroje 

energie 
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Předmět:  Zeměpis 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Předmět zeměpis vychází ze vzdělávacího oboru  Zeměpis z RVP ZV. Je vyučován jako 

samostatný předmět v 6.-9. ročníku s následující časovou dotací : v 6.,7. a 9. ročníku – 2 hodiny 

týdně, v 8. ročníku – 1 hodina týdně. Předmětem prolínají  některé okruhy z průřezových témat 

Multikulturní výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a 

Environmentální výchova.  

Vzdělávání v předmětu zeměpis směřuje k : 

- získávání a rozvíjení orientace v geografickém prostředí, osvojování hlavních zeměpisných  

objektů, jevů, pojmů a používání poznávacích metod 

- získávání a rozvíjení dovedností pracovat s mapou a dalšími informačními zdroji 

- respektování přírodních hodnot, lidských výtvorů a k podpoře ochrany životního prostředí 

- rozvoji trvalého zájmu o poznávání vlastní země a dalších zemí světa 

Kromě frontální výuky s demonstračními pomůckami, obrazovým materiálem, videonahrávkami 

je do výuky zařazována skupinová práce ( s využitím map, pracovních listů, časopisů, odborné 

literatury, internetu) nebo zeměpisná vycházka s pozorováním. Žáci též využívají výukové 

programy na počítači. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 

Kompetence k učení 

- učitel zadáváním referátů vede žáky k vyhledávání, shromažďování a třídění informací 

- žáci využívají různých informačních zdrojů k získání  zeměpisných poznatků 

- na zeměpisné vycházce si žáci prakticky ověřují získané poznatky (viz Terénní 

geografická výuka) 

 

Kompetence k řešení problémů 

- učitel vede žáky k tomu, aby si kladli otázky a hledali na ně odpovědi 

- při řešení úkolu (např. zakreslování do slepých map) žáci využívají mapu jako specifický 

prostředek k získávání geografických informací 

 

Kompetence komunikativní 

- žáci vede žáky k diskusi, při níž formulují a vyjadřují své myšlenky souvisle a 

kultivovaně 

- žáci se učí naslouchat promluvám druhých lidí 

- učitel vede žáky k interpretaci či prezentaci různých textů,  referátů, obrazových 

materiálů, grafů, map, dbá na používání správné terminologie 

 

Kompetence sociální a personální 

- žáci spolupracují ve skupinách na základě vytvořených pravidel, pomáhají si, jsou 

schopni o pomoc požádat, učí se vzájemnému naslouchání, respektují názory druhých 

 

Kompetence občanské 

- učitel pěstuje v žácích  kladný vztah ke své vlasti i zájem o poznávání jiných  států a 

národů 

- žáci chápou  nutnost a význam ochrany životního prostředí 

 

Kompetence pracovní 

- žáci jsou seznámeni s pravidly bezpečného chování v terénu
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Předmět: Zeměpis 

Ročník: 6. 

Hodinová dotace: 2 hodiny týdně 

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 Vesmír;  vznik  vesmíru  

 

 Informativní seznámení   se školním 

globusem a s   kosmickým snímkem 

Země a Měsíce 

 Vývoj poznávání vesmíru    

 Slunce a sluneční   soustava              

 Měsíc                            

 Činnosti s mapami ve  školním atlase 

světa: hvězdná obloha, planeta Země,  

sluneční      soustava     

 Země jako vesmírné těleso    

          

 Geografická   (krajinná)  sféra  

                 

 Přírodní  sféra   

                               

 Litosféra 

 

 

 

 

 

 

 Atmosféra 

 

 

 

 

 charakterizuje  na  elementární   úrovni  vesmír   a  sluneční 

soustavu 

 pracuje  s  porozuměním  s  pojmy:  planetky, družice  planet  

(měsíce  planet), meteorická  tělesa,  komety,  Galaxie, Mléčná 

dráha, cizí galaxie 

 charakterizuje  polohu,  povrch   a  pohyb   Měsíce,  jednotlivé 

fáze Měsíce, zdůvodní rozdílnost teplot na  přivrácené a 

odvrácené straně Měsíce 

 posoudí  postavení Země  ve vesmíru,  tvar a  rozměry  Země 

 objasní důsledky pohybů Země kolem zemské osy a kolem  

Slunce  pro život  na Zemi, pro střídání  dne a noci a  střídání 

ročních období 

 

 vysvětlí s porozuměním  pojem geografická (krajinná)  sféra    

 

 určí jednotlivé složky přírodní sféry 

 

 orientuje se  v  objektech,  jevech  a  procesech  v  litosféře,  v  

rozložení  prvků  litosféry: objasní s  porozuměním stavbu 

zemského tělesa, dna oceánů, proces  zemětřesení  a sopečné  

činnosti, vznik  pohoří, proces  zvětrávání, činnost větru a 

působení povrchové tekoucí  vody, ledovců a ledu na utváření 

zemského povrchu 

 

 orientuje se  v  objektech,  jevech  a  procesech  v  atmosféře  a v 

rozmístění prvků  atmosféry, rozumí pojmům počasí,  

meteorologické  prvky,  celkový   oběh  vzduchu   v  atmosféře,  

tlak vzduchu,  proudění vzduchu, podnebí, podnebné pásy na 

Zemi, vítr,  pasáty, monzuny, ochrana ovzduší 

Evropa a svět nás 

zajímá – stáří planety 

Země a Slunce. 

Autentické záznamy 

přistání na Měsíci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidské aktivity a 

prostředí – těžba nerostů 

v okolí 

 

 

 

 

Lidské aktivity a 

prostředí – 

meteorologická stanice, 

určování počasí 
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 Hydrosféra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pedosféra   

 

 

 

 

 

 

   

 Biosféra 

 

 

 

  

 Přírodní oblasti Země 

 

 

 Světadíly a oceány     

 

 určí a vyhledá  na  mapách  podnebné pásy  na Zemi   

 objasní elementárním způsobem planetární oběh vzduchu  v 

atmosféře, vytvoří si  představu o vlivu teploty  a  tlaku  vzduchu 

na proudění  vzduchu  z oblastí vyššího  tlaku do oblastí nižšího 

tlaku vzduchu 

 

 orientuje  se  v  objektech,  jevech  a  procesech  a  rozložení 

prvků v hydrosféře, pracuje s  pojmy:  oceány a moře,  pohyby 

mořské  vody,  voda na  pevnině,   vodní  toky, ledovce,  

podpovrchová   voda,  prameny, bezodtoké oblasti,  jezera,  

bažiny,  umělé  vodní nádrže 

 vyhledá  na  mapách  světové  oceány,  nejvýznamnější  světová 

moře, řeky, jezera a největší přehradní nádrže,  nejrozsáhlejší   

pevninské   ledovce   a   bezodtokové  oblasti 

 

 orientuje  se v   objektech,  jevech a procesech  a v  rozložení 

prvků pedosféry,   používá s  porozuměním  pojmy:  složení  

půdy,  půdní  profil,  humus, matečná  hornina, typy a  struktura  

půd,  eroze  a úbytek půd,  význam a ochrana půd 

 lokalizuje     na     mapách     přibližný     rozsah  

nejvýznamnějších půdních typů a charakterizovat jejich  

hospodářské využití 

 

 orientuje se v  objektech,  jevech  a procesech  a v  rozložení  

prvků  biosféry  v geografických  šířkových  pásmech na Zemi,  

určí, lokalizuje a s porozuměním  charakterizuje tato pásma  na 

mapách  (tropické lesy,  savany,  pouště a  polopouště, stepi a 

lesostepi, lesy  mírného pásu, tundra a lesotundra) 

 

 objasní  uspořádání  rostlinstva   a  živočišstva  v  závislosti na 

zeměpisné  šířce  a  nadmořské  výšce  v  jednotlivých přírodních 

oblastech Země a vlivy člověka  na přírodní prostředí 

 vyjmenuje  a   vyhledá  na  mapě   jednotlivé  světadíly a oceány  

na  Zemi,  určí jejich zeměpisnou  polohu a porovná jejich 

 

 

 

 

 

 

 

Základní podmínky 

života – koloběh vody 

na zemi 
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 Přehled oceánů  

 

 

 Polární kraje        

 

 

 Afrika     

         

        

 Austrálie a Oceánie 

 

 

rozlohu 

 

 charakterizuje  význam a  hospodářské využití oceánů,  stav a 

problémy životního prostředí oceánů 

 

 určí  a vyhledá  na mapách  zemské polární  oblasti,  uvede jejich 

mimořádný význam  pro  tvorbu  a ochranu  životního prostředí 

 

 charakterizuje polohu, rozlohu,  členitost, pobřeží,  povrch, 

podnebí,  charakter   a  rozmístění   vodstva,  rostlinstva,   

živočišstva,     přírodních     zdrojů,  obyvatelstva   a  

hospodářských   aktivit  v   Africe,  Austrálii a Oceánii 

 vyhledá  na  mapách   a  charakterizuje  jednotlivé  zeměpisné 

oblasti Afriky,  určí  nejvýznamnější státy  těchto oblastí 

 s pomocí mapy lokalizuje jednotlivé státy a  teritoria  

Australského svazu, určí hlavní oblasti a  nejv. státy Oceánie 

 uvede  a vyhledá na mapách  nejvýznamnější hlavní  a  ostatní 

velká africká města, hlavní  město a  největší  města  

Australského   svazu  a  hlavní   město  Nového  Zélandu 

 

 

Minimální úroveň očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 

žák rozumí základní geografické, topografické a kartografické 

terminologii, získá představu o prostředí, které nás obklopuje, umí ho 

popsat a určit jednoduché vazby, vyjádří, co mu prospívá a škodí,  

objasní důsledky pohybů Země, rozliší na konkrétních příkladech 

specifické znaky a funkce krajin, uvede příklady přírodních a kulturních 

krajinných složek, uvádí na příkladech závažné důsledky a rizika 

přírodních a společenských vlivů na životní prostředí,  

vyhledá na mapách jednotlivé světadíly a oceány, charakterizuje polohu, 

rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry 

vybraných světadílů (Afrika, Austrálie, Oceánie) 

 

Objevujeme Evropu a 

svět – Afrika, Austrálie 

a Oceánie, Antarktida 
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Předmět: Zeměpis 

Ročník: 7. 

Hodinová dotace: 2 hodiny týdně 

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 Orientace na  atlasových  a nástěnných  

mapách,   čtení map; 

 Činnosti s vybranými  obrazovými 

materiály, statistickými podklady, 

audiovizuálními pořady a vybranou 

literaturou 

 Činnosti   se   zeměpisnými  pracovními 

sešity 

 

 Světadíly a oceány     

 

 Amerika       

  

 

 

 

         

 Asie  

         

 

 

 

 

 

               

 Rusko    

      

 

 

 vyjmenuje a   vyhledá  na  mapě   světa  jednotlivé  světadíly a 

oceány  na  Zemi,  určit jejich zeměpisnou  polohu a porovnat 

jejich rozlohu; 

 charakterizuje  význam a  hospodářské využití oceánů,  stav a 

problémy životního prostředí oceánů; 

 charakterizuje polohu, rozlohu,  členitost, pobřeží,  povrch, 

podnebí,  charakter   a  rozmístění   vodstva,  rostlinstva,   

živočišstva,     přírodních     zdrojů,  obyvatelstva   a  

hospodářských   aktivit  v Americe, Asii a v Rusku; 

 vyjmenuje,  vyhledá na   mapách  a  charakterizuje jednotlivé 

kulturní a zeměpisné oblasti Ameriky; 

 určí,  vyhledá na  mapách  a  charakterizuje státy  Severní 

Ameriky; 

 uvede   a   vyhledá   na   mapách   významné  oblasti  

koncentrace  obyvatelstva,  zemědělské   a  průmyslové  oblasti 

Kanady  a USA,  hlavní  města a nejvýznamnější  města Kanady 

a USA; 

 vyjmenuje,  vyhledá  na   mapách  nejvýznamnější státy Latinské 

Ameriky; 

 určí, vyhledá na mapách a charakterizuje kulturní a  zeměpisné  

oblasti Asie, jejich  nejvýznamnější státy,  hlavní koncentrace 

obyvatelstva,  hospodářské oblasti,  určit a vyhledat hlavní a 

nejvýznamnější města; 

 zdůvodní  mimořádné hospodářské  postavení Japonska v  

asijském  regionu,  

 posoudí   aktuální    demografickou,   politickou   a  

hospodářskou pozici Číny v Asii a ve světě; 

 určí, vyhledá na  mapách a charakterizuje zeměpisné  oblasti 

Ruska: evropskou oblast, asijskou oblast; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objevujeme Evropu a 

svět-  Amerika, Eurasie- 

historie objevování, 

náboženství a kultura 

jiných kontinentů 

 

Etnický původ – původ 

obyvatelstva v Americe 

 

Multikulturalita – 

multikulturní svět, 

náboženství v Evropě, 

Americe a v Asii 
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 Evropa     

 

 

 

 Politické a  hospodářské     

      rozdělení Evropy 

 

  

 Jižní Evropa 

 

 Západní Evropa 

  

 Severní Evropa 

  

 Střední Evropa 

  

 Východní Evropa 

  

 Jihovýchodní Evropa 

 

 objasní aktuální politické  a hospodářské  postavení  Ruska ve 

světě; 

 vyhledá na mapách  a charakterizuje významné oblasti  

koncentrace   obyvatelstva a hospodářských  aktivit  v Rusku, 

určí  a vyhledá hlavní město  a další významná  ruská města; 

 

 popíše zeměpisnou  polohu a rozlohu  Evropy, členitost  pobřeží,    

povrch,   podnebí,    rozložení   vodstva,  rostlinstva   a    

živočišstva,   přírodních   zdrojů,  obyvatelstva   a  hlavních   

hospodářských  aktivit  v  Evropě; 

 objasní aktuální politické  a hospodářské  rozdělení  Evropy; 

 určí a  vyhledá na  mapách  jednotlivé zeměpisné a  kulturní    

oblasti    Evropy,    hlavní   soustředění  obyvatelstva a 

hospodářství; 

 vyjmenuje,   vyhledá na  mapách  a  charakterizuje  hospodářsky  

a    politicky    nejvýznamnější    státy  jednotlivých oblastí 

Evropy,  hlavní  a největší města  těchto států; 

 rozlišuje více  zeměpisných  podrobností  o  státech  střední 

Evropy, zejména  o  sousedních  státech  České  republiky; 

 zhodnotí přehledně aktuální stav životního  prostředí  v 

jednotlivých zeměpisných  oblastech Evropy  a místní  rizikové 

faktory ovlivňující životní prostředí; 

 vyhledá na  mapách nejvýznamnější oblasti  rekreace a  

cestovního   ruchu   v   Evropě, posoudí přírodní  a  společenské 

činitele cestovního ruchu v těchto územích 

 

Minimální úroveň očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 

žák vyhledá na mapách jednotlivé světadíly a oceány Z-9-3-03p rozliší 

zásadní přírodní a společenské znaky světových regionů Z-9-3-03p 

charakterizuje polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické 

a hospodářské poměry vybraných světadílů, oceánů a vybraných států 

 

 

 

 

 

 

 

Jsme Evropané – 

členské státy Evropské 

unie 
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Předmět: Zeměpis 

Ročník: 8. 

Hodinová dotace: 1 hodina týdně 

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 

 Společensko-hospodářský zeměpis 

Obyvatelstvo a sídla 

Zemědělství 

Lesnictví 

Rybolov a vodohospodářství 

Nerostné suroviny 

Průmyslová odvětví 

Doprava a spoje 

Služby 

Cestovní ruch 

Služby  

 

 

 

 

 Krajinná sféra 

Krajinotvorní činitelé a krajinotvorné 

procesy 

Typy krajiny 

Složky krajiny a životního prostředí 

Společenskohosp. vlivy na krajinu 

Světové ekologické problémy 

Ochrana živ. prostředí a trvale udržitelný 

rozvoj 

 

 

 

 

 

 orientuje se v počtu a rozmístění lidí na Zemi 

 rozlišuje rasy, národy, světové jazyky, náboženství 

 orientuje se v údajích a charakteru, funkci a rozmístění lidských 

sídel, o rozmístění nejvýznamnějších městských aglomerací a 

velkoměst světa  

 vymezuje rozdíly mezi primární, sekundární a terciární sférou 

 určí a vyhledá hlavní oblasti světového hospodářství 

 zhodnotí hlavní charakter, funkci a rozmístění světového 

zemědělství, rybolovu, vodního a lesního hospodářství 

 charakterizuje, určí význam a člení odvětví průmyslu 

 charakterizuje význam a postavení dopravy, určí hlavní světové 

dopravní cesty a dopravní uzly, druhy dopravy 

 posoudí význam sektoru služeb, určí činitele ovlivňující 

rozmístění cestovního ruchu 

 

 rozlišuje složky a prvky krajiny, typy krajin  

 pojmenuje krajinotvorné činitele a hlavní krajinotvorné procesy 

 určí a pojmenuje konkrétní příklady typů kulturních krajin podle 

stupně přeměny lidskou činností 

 používá s porozuměním pojem ekologie 

 posoudí vliv člověka a jeho činnosti na rostlinstvo a živočišstvo 

na Zemi 

 uvědomuje si následky globálního poškozování životního 

prostředí 

 pojmenuje a objasní hlavní současná civilizační rizika a světové 

ekologické problémy 

 vysvětlí pojem trvale udržitelný rozvoj lidské společnosti 

 vyjádří svými slovy zásady ochrany přírody a živ. prostředí 

 

Etnický  původ – lidské 

rasy, národy, světové 

jazyky, náboženství 

 

Lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí – dopad 

hospodářství na životní 

prostředí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vztah člověka 

k prostředí – ekologie, 

trvale udržitelný rozvoj. 

 

Ekosystémy 
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 Politická mapa dnešního světa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ochrana člověka za běžných rizik a 

mimořádných situací 

 orientuje se orientačně v aktuálním počtu států současného světa 

 uvede příklady kritérií vzájemné odlišnosti a podobnosti 

současných států 

 rozeznává orientačně státy podle svrchovanosti, zeměpisné 

polohy, velikosti, počtu obyvatel, tvaru hranic, správního členění, 

státního zřízení a formy vlády 

 uvede a vyhledá na mapě příklady států podle stupně vyspělosti 

 uvede příklady nejvýznamnějších polit., vojenských a 

hospodářských seskupení a sdružení států 

 lokalizuje na polit. mapě  světa aktuální příklady politických, 

národnostních a náboženských konfliktů  ve světě 

 určí a vyhledá na polit. mapě světa nově vzniklé státy, oblasti a 

regiony, o kterých se aktuálně hovoří 

 

 charakterizuje mimořádné události vyvolané výkyvy počasí a 

dalšími přírodními jevy 

 dodržuje zásady bezpečného pohybu a pobytu v krajině, 

uplatňuje v modelových situacích zásady bezpečného chování a 

jednání při mimořádných situacích (sesuvy půdy, vulkanická 

činnost, zemětřesení, zápl. vlny, sněhové laviny…) 

 

Minimální úroveň očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 

žák umí pojmenovat různé krajiny jako součást pevninské části krajinné 

sféry, rozliší na konkrétních příkladech specifické znaky a funkce krajin, 

uvede příklady přírodních a kulturních krajinných složek, uvádí na 

vybraných příkladech závažné důsledky a rizika přírodních a 

společenských vlivů na životní prostředí uvede příklady, jak přírodní 

podmínky souvisejí s funkcí a rozmístěním lidských sídel, vyhledá na 

mapách nejznámější oblasti cestovního ruchu a rekreace 
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Předmět: Zeměpis 

Ročník: 9. 

Hodinová dotace: 2 hodiny týdně 

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 

Česká republika 

 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 další rozvoj 

 

 Česká republika - zeměpisná poloha, 

rozloha, členitost, přírodní poměry a 

zdroje,  základní geografické, 

demografické a hospodářské 

charakteristiky, sídelní poměry, 

rozmístění hosp. aktivit, sektorová a 

odvětvová struktura 

hospodářství,transformační společenské, 

politické a hospodářské procesy a jejich 

územní projevy a dopady, hospodářské a 

politické postavení ČR v Evropě a světě, 

zapojení do mezinárodní dělby práce a 

obchodu 

 

 Regiony ČR – územní jednotky státní správy 

a samosprávy, krajské členění,  

kraje  místního regionu, přeshraniční 

spolupráce                       

 

 

 

 vymezí a lokalizuje místní oblast, region nebo oblast podle 

bydliště  nebo školy 

 

 hodnotí na přiměřené úrovni hospodářské a kulturní poměry 

místního regionu, možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje 

vazby místního regionu k vyšším územním celkům 

 

 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovní polohu, přírodní 

poměry, přírodní zdroje, lidský a hospodářský potenciál ČR 

v evropském a světovém komplexu 

 

 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje ČR a hlavní jádrové a 

periferní oblasti, hlediska osídlení a hospodářských aktivit 

 

 uvádí příklady účasti a působnosti ČR ve světových 

mezinárodních a nadnárodních institucích, organizacích a 

integracích státu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objevujeme Evropu a 

svět – ČR a Evropa, 

charakteristika států 

Evropy, euroregiony 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jsme  Evropané – 

členství ČR 

v mezinárodních 

organizacích 
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 Cvičení  a pozorování v terénu místní 

krajiny, geografické exkurze - orientační 

body, jevy, pomůcky a přístroje, určování 

hl. a vedl. Svět. Stran, pohyb podle mapy 

a azimutu, odhad vzdáleností a výšek 

objektů v terénu, jednoduché panoram. 

Náčrtky krajiny, situační plány, schémat. 

náčrtky pochodové osy, hodnocení 

přírodních jevů a ukazatelů 

 

 Ochrana člověka při ohrožení zdraví a 

života – živelní pohromy, opatření, 

chování a jednání při nebezpečí živelních 

pohrom v modelových situacích 

 

 

 

 

 

 

 

 aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování, zobrazování 

a hodnocení krajiny 

 uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu ve volné 

přírodě 

 ovládá zásady praktické topografie a orientace v terénu 

 

 

Minimální úroveň očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 

žák vymezí a lokalizuje území místní krajiny a oblasti (regionu) podle 

bydliště nebo školy, charakterizuje přírodní, hospodářské a kulturní 

poměry místního regionu,  

určí zeměpisnou polohu a rozlohu České republiky a její sousední státy, 

rozlišuje přírodní podmínky ČR, popíše povrch a jeho členitost, uvede 

hlavní údaje o rozmístění obyvatelstva, vyhledá na mapách jednotlivé 

kraje České republiky a charakterizuje hospodářské poměry, přírodní 

zvláštnosti a kulturní zajímavosti,  

ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu, uplatňuje v 

praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu ve volné přírodě 

chová se odpovědně při mimořádných událostech 
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Předmět:  Hudební výchova 

 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět hudební výchova vychází ze vzdělávacího oboru Hudební výchova z RVP ZV.  

Integruje v sobě část  tematického okruhu Osobnostní a sociální výchova  a  Výchova k myšlení 

v evropských a globálních souvislostech z RVP ZV.  Předmět je vyučován od 6. do 9. třídy, 

v každém ročníku pro jedné vyučovací hodině. Výuka probíhá ve specializované učebně HV – 

v aule. Při hudební výchově žáci rozvíjejí a prohlubují své schopnosti a dovednosti v základních 

činnostech – vokální, instrumentální, hudebně pohybové a poslechové. Žáci též získávají poznatky 

z hudebné teorie a historie. 

 

 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 

Kompetence k učení 

- učitel vede žáky k vyhledávání informací o hudebních skladatelích   

 

Kompetence k řešení problémů 

- učitel zadává samostatné práce v podobě referátů na libovolné téma z oblasti hudby 

 

Kompetence komunikativní 

- učitel vytváří v hodinách prostor pro vyjádření vlastního uměleckého prožitku 

- učitel zařazuje jednoduchá hlasová  a dechová cvičení, pomocí nichž žák správně dýchá, 

správně používá hlas a zřetelně artikuluje 

 

Kompetence občanské 
- učitel nabízí žákům různé aktivity dle jejich zájmů a možností ( pěvecký sbor, zájmové 

kroužky – hra na flétnu, základní umělecká škola, účast v soutěžích) 

- učitel vede žáky k tomu, aby chápali umění a kulturu jako nedílnou součást lidského života 

- podporujeme žáky v jejich vlastní umělecké tvorbě, kterou mohou prezentovat před 

veřejností na různých vystoupeních 

 

Kompetence sociální a personální 

- žáci prezentují své referáty před třídou, vedeme je k tomu, aby vyslechli názory druhých a 

přiměřeně reagovali  

- vedeme žáky k tolerantnímu přístupu ke kulturním hodnotám různých národů a národností 
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Předmět: Hudební výchova 

Ročník: 6. 

Hodinová dotace: 1 hodina týdně 

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 hlasová hygiena, dýchání, vokalizace, 

nasazení tónu, střídavý dech, frázování atd. 

 rozšiřování hlasového rozsahu 

 zpěv lidových a umělých písní v dur i moll 

jednohlasně, dvojhlasně, trojhlasně (kánon) 

 zpěv a poslech hymny ČR 

 trojzvuk v dur i moll 

 hra a tvorba doprovodů s využitím nástrojů 

Orffova instrumentáře 

 tvorba předeher, meziher a doher 

 taktování na 2, 3 a 4 doby 

 pohybové vyjádření charakteru hudby a 

emocionálního zážitku 

 taneční hry se zpěvem a jednoduché lidové 

tance 

 poslech hudby vokální, instrumentální a 

vokálně instrumentální (hudební dílo a její 

autor) 

 hudební forma RONDO, VARIACE, 

FUGA 

 hudba komorní a symfonická (obsazení 

orchestru) 

 hudba a divadlo 

 takt, intervaly, T, S, D, stupnice dur a moll, 

akord, tempová označení 

 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvě 

 

 zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně 

v jednohlase i vícehlase v durových a mollových tóninách 

 zná hymnu ČR 

 

 vytváří jednoduché doprovody a hudební improvizace (využívá 

Orffovy hudební nástroje) 

 

 zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě a 

předvede jednoduchou pohybovou vazbu 

 zvládá jednoduché lidové tance 

 

 rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby 

 

 zařadí hudební nástroje do jednotlivých skupin (obsazení 

symfonického orchestru, komorní hudba) 

 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění 

 

 ovládá základy hudební nauky 

 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření: žák: doprovází písně pomocí ostinata,  

interpretuje vybrané lidové a umělé písně, rozeznává různé hudební žánry 

pozorně vnímá znějící hudbu skladeb většího rozsahu, rozpozná vybrané 

hudební nástroje symfonického orchestru, uvede některá jména hudebních 

skladatelů a název některého z jejich děl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozvoj schopností 

poznávání – 

smyslové vnímání 
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Předmět: Hudební výchova 

Ročník: 7. 

Hodinová dotace: 1 hodina týdně 

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 upevňování již osvojených dovedností 

hlasových, rytmických a intonačních 

 hlasová nedostatečnost a některé způsoby 

její nápravy 

 zpěv lidových a umělých písní v dur i moll 

jednohlasně či vícehlasně (kánon) 

 opakování hymny ČR 

 nácvik hymny EU 

 populární hudba 

 hra a tvorba doprovodů s využitím nástrojů 

Orffova instrumentáře a dalších nástrojů 

 

 pohybový doprovod znějící hudby 

(taktování, taneční kroky a vlastní 

pohybové ztvárnění) 

 jednoduché lidové tance 

 

 poslech hudby vokální, instrumentální a 

vokálně instrumentální (hudební dílo a její 

autor)  

 hudba symfonická 

 hudební slohy u nás 

 homofonie a polyfonie 

 opakování již osvojených dovedností 

z hudební nauky 

 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvě 

 

 zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně 

v jednohlase i vícehlase v durových a mollových tóninách 

 

 zná hymnu ČR a EU 

 

 vytváří jednoduché doprovody a hudební improvizace (využívá 

Orffovy hudební nástroje) 

 

 zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě a 

předvede jednoduchou pohybovou vazbu 

 

 orientuje se v proudu znějící hudby a vnímá užité hudebně výrazové 

prostředky 

 rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby 

 ovládá základy hudební nauky 

 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření: žák doprovází písně pomocí ostinata,  

interpretuje vybrané lidové a umělé písně, rozeznává různé hudební žánry 

pozorně vnímá znějící hudbu skladeb většího rozsahu, rozpozná vybrané 

hudební nástroje symfonického orchestru, uvede některá jména hudebních 

skladatelů a název některého z jejich děl 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objevujeme Evropu 

a svět ( státní a 

evropské symboly )- 

hymna EU 

 

Rozvoj schopností 

poznávání – cvičení 

smyslového vnímání 
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Předmět: Hudební výchova 

Ročník: 8. 

Hodinová dotace: 1 hodina týdně 

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 upevňování již osvojených dovedností 

hlasových, rytmických a intonačních 

 hlasová hygiena v době mutace 

 jednohlasý a vícehlasý zpěv písní lidových 

a umělých v dur i moll 

 Osvobozené divadlo, Semafor (zpěv písní) 

 populární hudba 

 opakování hymny ČR a EU 

 

 hra a tvorba melodií, doprovodů s využitím 

Orffových hudebních nástrojů 

 

 pohybový doprovod znějící hudby 

(taktování, taneční kroky a vlastní 

pohybové ztvárnění) 

 

 poslech hudby vokální, instrumentální a 

vokálně instrumentální (hudební dílo a její 

autor) 

 populární hudba 

 hudba minulosti, renesance, baroko, 

klasicismus, romantismus, hudba 20. st. 

v evropských zemích (komorní a 

symfonická) 

 upevňování již osvojených dovedností 

z hudební nauky 

 sonátová forma 

 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvě 

 

 

 zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně 

v jednohlase i vícehlase v durových a mollových tóninách 

 

 zná hymnu ČR a EU 

 

 vytváří jednoduché doprovody a hudební improvizace (využívá 

Orffovy hudební nástroje) 

 

 zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě a 

předvede jednoduchou pohybovou vazbu 

 

 orientuje se v proudu znějící hudby a vnímá užité hudebně výrazové 

prostředky 

 rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby 

 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění 

 ovládá základy hudební nauky  

 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření: žák: doprovází písně pomocí ostinata,  

interpretuje vybrané lidové a umělé písně, rozeznává různé hudební žánry 

pozorně vnímá znějící hudbu skladeb většího rozsahu, rozpozná vybrané 

hudební nástroje symfonického orchestru, uvede některá jména hudebních 

skladatelů a název některého z jejich děl 

 

 

 

 

 

 

Evropa a svět nás 

zajímá – Zrození jazzu 

 ( zvyky a tradice ) 

 

Objevujeme Evropu a 

svět - hymna EU, 

- významní hudební 

skladatelé 

 

 

 

Rozvoj schopností 

poznávání – cvičení 

smyslového vnímání 

 

 

 

 

 

 

 

Evropa a svět nás 

zajímá – evropská 

hudební kultura 
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Předmět: Hudební výchova 

Ročník: 9. 

Hodinová dotace: 1 hodina týdně 

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 upevňování již osvojených pěveckých, 

rytmických a intonačních dovedností 

 hlasová nedostatečnost a některé způsoby 

její nápravy 

 seznámení s technikou vokálního projevu 

(falzet) 

 jednohlasý a vícehlasý zpěv písní v dur i 

moll (lidové, umělé, populární) 

 hymna ČR a EU (opakování) 

 

 hra a tvorba doprovodů s využitím nástrojů 

Orffova instrumentáře 

 

 taktování, taneční kroky a vlastní 

pohybové ztvárnění na znějící hudbu 

 lidové tance 

 

 poslech hudby vokální, instrumentální a 

vokálně instrumentální (hudební dílo a její 

autor) 

 využití lidové písně ve skladbě 

 hudební minulost, renesance, baroko, 

klasicismus, romantismus, hudba 20. st. 

(komorní a symfonická hudba) 

 jazzové inspirace, populární hudba 

 

 upevňování již osvojených dovedností 

z hudební nauky 

 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvě 

 využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při  

            hudebních aktivitách 

 

 zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně 

v jednohlase i vícehlase v durových a mollových tóninách 

 zná hymnu ČR a EU 

 

 vytváří jednoduché doprovody a hudební improvizace(využívá 

Orffovy hudební nástroje) 

 

 taktuje na 2, 3 a 4 doby, využívá tanečních kroků a zvolí vhodný typ 

hudebně pohybových prvků  k poslouchané hudbě 

 

 orientuje se v proudu znějící hudby a vnímá užité hudebně výrazové 

prostředky 

 rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby 

 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy uměn 

 ovládá základy hudební nauky 

 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření: žák: doprovází písně pomocí ostinata,  

interpretuje vybrané lidové a umělé písně, rozeznává různé hudební žánry 

pozorně vnímá znějící hudbu skladeb většího rozsahu, rozpozná vybrané 

hudební nástroje symfonického orchestru, uvede některá jména hudebních 

skladatelů a název některého z jejich děl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objevujeme Evropu a 

svět – hymna EU, 

evropská hudební 

kultura, významní 

hudební skladatelé 

 

Osobnostní a sociální 

výchova – cvičení 

smyslového poznání 
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Předmět:  Výtvarná výchova 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň 

 

Vyučovací předmět výtvarná výchova vychází ze vzdělávacího oboru Výtvarná výchova z RVP 

ZV. Je vyučován od 6.-9. ročníku s následující hodinovou dotací 6.a 7. ročník – 2 hodiny týdně, 8.a 

9. ročník – 1 hodiny týdně. 

V hodinách výtvarné výchovy je kladen důraz na rozvoj osobnostních kvalit – umět poznávat, učit 

se a vnímat souvislosti, porovnávat, hodnotit a zastávat osobní postoj k výsledkům činnosti své i 

ostatních spolužáků. Výtvarná výchova rozvíjí u žáků tvořivost, zejména zrakovou představivost, 

paměť, fantazii a kultivuje smyslové vnímání. Podněcuje zájem žáků o umění, zejména výtvarné, 

prohlubuje kulturní rozhled. 

Do předmětu jsou integrovány některé tematické okruhy průřezového tématu Osobnostní a sociální 

výchova, Environmentální výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. 

 

 

 

Výchovně vzdělávací strategie 

 

 

Kompetence k učení 

- učitel motivuje žáky k učení ukázkami z vlastní tvorby nebo tvorby jiných žáků 

- žáci prakticky uplatňují získané  poznatky 

- učitel doporučuje žákům další aktivity (návštěvy výstav, kulturních památek…) 

 

Kompetence k řešení problémů 

- učitel vede žáky při hledání vlastních postupů při řešení daného výtvarného problému 

- učitel vede žáky ke kritickému hodnocení vlastní tvorby a k hledání jiných variant 

zpracování výtvarného problému 

 

Kompetence komunikativní 

- žák je veden ke schopnosti vyjádřit své mínění při hodnocení výsledků své práce a práce 

ostatních žáků 

 

Kompetence sociální a personální 
- žáci jsou vedeni k vzájemné pomoci a spolupráci při realizaci skupinového projektu 

 

Kompetence občanské 

- žáci se podílejí na celkové výzdobě třídy a školy, učí se pocitu odpovědnosti i estetickému 

vnímání 

- učitel pomáhá žákům vytvářet pozitivní postoj k uměleckým dílům, zapojuje žáky do 

kulturního dění (výstavy) 

 

Kompetence pracovní 

- žáci získávají  větší zručnost  při různých výtvarných technikách 

- žáci mohou prezentovat výsledky své práce (výtvarné práce, výstavy, výzdoba školy) 
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Předmět: Výtvarná výchova 

Ročník:  6. 

Hodinová dotace: 2 hodiny týdně 

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 Pokusy s čárou-obrazová linie-vyjádření 

nálad, pocitů, světla, stínu silou linie 

 

 Řešení plochy pomocí skvrn 

 

 Pomocí světla a stínu vytváření 

plastičnosti předmětů-vnímání tvaru, 

objemu, struktury povrchu 

 

 Teorie barev – studené a teplé, kontrast 

barevný, světelný 

 

 Hra s barevnou skvrnou -zapouštění 

barev do sebe, otisk 

 

 Volná malba, kresba, grafika 

 

 Ilustrace – stylizace pohádkových 

objektů a postav v pohádkových 

ilustracích 

 

 Tematické práce – Vánoce, Velikonoce- 

dekorativní předměty, výzdoba interiéru- 

vystřihování, vyřezávání 

 

 

     

 

 

 zaznamenává vizuální vyjádření smyslových vjemů, pocitů, nálad  

a fantazie 

 

 řeší úkoly dekorativního charakteru v ploše 

 

 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro osobité vyjádření 

 

 rozvíjí  prostorové vidění 

 

 hodnotí svou práci v porovnání s ostatními výtvarnými díly 

 

 rozvíjí svoji fantazii a představivost 

 

 správně užívá techniku malby, míchá a vrství barvy 

 

 zná některé české ilustrátory dětské knihy 

 

 výtvarně se vyjadřuje k lidovým tradicím, zvykům a svátkům 

Minimální úroveň očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 

žák  uplatňuje základní dovednosti při přípravě, realizaci a prezentaci 

vlastního tvůrčího záměru, uplatňuje linie, barvy, tvary a objekty v ploše 

i prostoru podle vlastního tvůrčího záměru, využívá jejich vlastnosti a 

vztahy; pojmenovává je ve výsledcích vlastní tvorby i tvorby ostatních; 

vnímá a porovnává jejich uplatnění v běžné i umělecké produkci, při 

vlastní tvorbě vychází ze svých vlastních zkušeností, představ a myšlenek, 

hledá a zvolí pro jejich vyjádření nejvhodnější prostředky a postupy; 

zhodnotí a prezentuje výsledek své tvorby, porovnává ho s výsledky 

ostatních, vnímá a porovnává výsledky běžné i umělecké produkce, 

slovně vyjádří své postřehy a pocity 

Rozvoj schopností 

poznávání – rozvoj 

smyslového vnímání, 

estetického cítění 

 

 

 

Kreativita – originalita 

výtvarného zpracování 
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Předmět: Výtvarná výchova 

Ročník:  7. 

Hodinová dotace: 2 hodiny týdně 

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 

 Snaha jednotlivé barvy od sebe odlišit 

tónem, světlostí a sytostí- barevná škála, 

kontrast barevných tónů, psychologické 

vnímání barev, asociace, synestézie 

 

 Studie proporcí lidského těla uhlem-lidská 

postava v pohybu 

 

 Studijní záznam tužkou předmětů kolem 

sebe, stavba rostlin 

 

 

 Komunikační obsah vizuálně obrazného 

vyjádření 

 

 Tematické práce – Vánoce, Velikonoce – 

dekorativní předměty, svícny, výzdoba 

interiéru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 využívá barevné škály k realizaci vjemů a pocitů 

 

 

 

 

 

 rozeznává proporce při znázornění lidské postavy 

 

 

 výstižně zaznamenává předměty kolem sebe, graficky znázorní 

pohled na rostlinu 

 

 vysvětluje své postoje k zhodnocení výtvarných děl 

 

 výtvarně se vyjadřuje k lidovým tradicím, zvykům a svátkům 

 

Minimální úroveň očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  

uplatňuje základní dovednosti při přípravě, realizaci a prezentaci vlastního 

tvůrčího záměru, uplatňuje linie, barvy, tvary a objekty v ploše i prostoru 

podle vlastního tvůrčího záměru, využívá jejich vlastnosti a vztahy; 

pojmenovává je ve výsledcích vlastní tvorby i tvorby ostatních; vnímá a 

porovnává jejich uplatnění v běžné i umělecké produkci, při vlastní tvorbě 

vychází ze svých vlastních zkušeností, představ a myšlenek, hledá a zvolí pro 

jejich vyjádření nejvhodnější prostředky a postupy; zhodnotí a prezentuje 

výsledek své tvorby, porovnává ho s výsledky ostatních, vnímá a porovnává 

výsledky běžné i umělecké produkce, slovně vyjádří své postřehy a pocity 

 

Rozvoj schopností 

poznávání – 

estetické vnímání 

 

 

 

 

Kreativita 

 

 

Ekosystémy- 

grafické ztvárnění 

stavby rostlin 

 

 

 

Evropa a svět  

nás zajímá 
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Předmět: Výtvarná výchova 

Ročník:  8. 

Hodinová dotace: 1 hodina  týdně 

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 

 Pomocí ilustrací obrázku, obrazů a 

fotografií se snažit rozeznat základní znaky 

jednotlivých časových období v dějinách-

stavby, sochy, obrazy, oděv 

 

 Pomocí malířských technik-suchá 

technika, barevných tužek. voskových 

pastelů, mokré techniky, akvarelu-

vystižení dobového odívání a dobových 

staveb 

 

 Tvoření psaného, kresleného a 

konstruovaného písma k vytvoření úvodní 

stránky knihy, CD, plakátu 

 

 

 Tematické práce – Vánoce, Velikonoce –

výroba předmětů dekorativního charakteru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 na základě předchozích vědomostí se seznamuje s různými časovými 

obdobími výtvarného umění 

 

 

 využívá naučených výtvarných technik ke ztvárnění stylového 

odívání, dobových staveb 

 

 

 

 

 rozeznává základní tvary lineárního písma a jeho řazení v krátkých 

textech 

 

 

 

 výtvarně se vyjadřuje k lidovým tradicím, zvykům a svátkům 

 

Minimální úroveň očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  

uplatňuje základní dovednosti při přípravě, realizaci a prezentaci vlastního 

tvůrčího záměru, uplatňuje linie, barvy, tvary a objekty v ploše i prostoru 

podle vlastního tvůrčího záměru, využívá jejich vlastnosti a vztahy; 

pojmenovává je ve výsledcích vlastní tvorby i tvorby ostatních; vnímá a 

porovnává jejich uplatnění v běžné i umělecké produkci, při vlastní tvorbě 

vychází ze svých vlastních zkušeností, představ a myšlenek, hledá a zvolí pro 

jejich vyjádření nejvhodnější prostředky a postupy; zhodnotí a prezentuje 

výsledek své tvorby, porovnává ho s výsledky ostatních, vnímá a porovnává 

výsledky běžné i umělecké produkce, slovně vyjádří své postřehy a pocity 

 

 

 

 

Rozvoj schopností 

poznávání – 

smyslové 

pozorování, 

estetické vnímání 

 

 

 

 

Kreativita 
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Předmět: Výtvarná výchova 

Ročník:  9. 

Hodinová dotace: 1 hodina týdně  

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 

 Trojrozměrné vytváření pomocí papíru, 

sádry, plastelíny, drátu, vosku, vizovického 

těsta-město, jednoduché zvíře, geometrické 

tvary 

 

 Pomocí techniky kresby tužkou a uhlem 

zaznamenávat krajinu-proporce, stínování, 

perspektiva 

          

 Celkové skládání, uspořádávání, rytmus a 

základy kompozice-hra se skvrnou, 

zapouštění barev, foukání do skvrn, 

otiskování, škrobová technika 

 

 Použití písma s figurou, krajinou a 

předmětů denní potřeby při zobrazování 

comicsu…. 

 

 

 Výtvarně se podílí na prostorovém 

ztvárnění-výzdoba třídy ,školy k různým 

událostem-Vánoce, Velikonoce,…. 

 

 

 

 pomocí výtvarného vyjádření vytváří velké prostorové útvary 

 

 

 na základě prožitků a pocitů pozoruje krajinné motivy 

 

 

 pomocí zákonitosti výběru písma zobrazuje animovaný seriál, 

comics, elektronický obraz, reklamu 

 

 

 porovnává, kritizuje, hodnotí prostředí kolem sebe, respektuje záměr 

autora 

 

 uměleckými způsoby prostorově ztvárňuje životní prostředí kolem 

nás 

 

Minimální úroveň očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  

uplatňuje základní dovednosti při přípravě, realizaci a prezentaci vlastního 

tvůrčího záměru, uplatňuje linie, barvy, tvary a objekty v ploše i prostoru 

podle vlastního tvůrčího záměru, využívá jejich vlastnosti a vztahy; 

pojmenovává je ve výsledcích vlastní tvorby i tvorby ostatních; vnímá a 

porovnává jejich uplatnění v běžné i umělecké produkci, při vlastní tvorbě 

vychází ze svých vlastních zkušeností, představ a myšlenek, hledá a zvolí pro 

jejich vyjádření nejvhodnější prostředky a postupy; zhodnotí a prezentuje 

výsledek své tvorby, porovnává ho s výsledky ostatních, vnímá a porovnává 

výsledky běžné i umělecké produkce, slovně vyjádří své postřehy a pocity 

 

Rozvoj schopností  

smyslového  

poznávání 

 

 

 

Vztah člověka 

k prostředí – 

zobrazení krajiny 

 

 

 

 

 

Kreativita- pružnost 

nápadů, originalita 
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Předmět:  Tělesná výchova  

 

Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň 

 

Tělesná výchova představuje nejdůležitější formu pohybového učení a je hlavním zdrojem 

poznatků a námětů pro zdravotní, rekreační i sportovní využití pohybu v režimu školy i mimo ni. 

Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávacího oboru Tělesná výchova z RVP ZV. 

Tělesná výchova je vyučována od 6.-9. ročníku vždy 2 hodiny týdně, v 6. ročníku jsme posílili o 

jednu hodinu z disponibilní časové dotace, neboť je potřeba podporovat a rozvíjet pohybovou 

aktivitu žáků. Výuka probíhá  převážně ve školních tělocvičnách, za příznivého počasí na letním 

stadionu.  Třída je dělená na skupiny – chlapce a dívky. Do hodin TV je podle možností zařazována  

i  výuka bruslení, které probíhá na městském kluzišti, nebo plavání.  

Pro žáky 7. ročníku  organizujeme lyžařský kurz.  Žáci  jsou podle svých schopností 

rozděleni do skupin a pod vedením zkušených instruktorů z řad pracovníků školy a lyžařské školy 

zvládnou základy sjezdového i běžeckého lyžování.  Ti zkušenější lyžaři  pracují na zlepšení 

techniky lyžování a zvládají i obtížnější terén. 

Do předmětu jsou integrovány tematické okruhy Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a 

sebeorganizace a Kooperace z průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova. 

 

 

Výchovně vzdělávací strategie 

Kompetence k učení 

- učitel pomocí vlastních ukázek vede žáka k samostatnému provedení nástupu a rozcvičení 

- učitel upozorňuje žáka na chyby při cvičení a dbá na správné provádění cviků, správné 

držení těla aj. 

- žáci se učí cílevědomosti, cvičí pozornost a soustředění, učí se překonávat neúspěchy 

 

Kompetence k řešení problému 

- rozborem herních situací vede učitel žáky k rychlému a pohotovému řešení situací ve hře 

 

Kompetence komunikativní 

- učitel instruuje žáky, jak komunikovat při hře s ostatními spoluhráči 

- žák při komunikaci užívá osvojené názvosloví 

 

Kompetence sociální a personální 
- cíleným střídáním žáků ve skupinách učitel podporuje zařazení žáků do kolektivu 

- při kolektivních hrách učitel zdůrazňuje nutnost vzájemné spolupráce a komunikace 

spoluhráčů 

 

Kompetence občanské 

- dodržováním pravidel učitel vede žáky ctít zásady fair play 

- žáci si uvědomují význam sportu pro zdraví člověka 

- učitel se snaží o to, aby žáci  pochopili, že fyzická zdatnost a duševní pohoda je významný 

předpoklad pro výběr profesní dráhy 

 

Kompetence pracovní 

- žáci získávají větší zručnost při používání sportovního náčiní 

- učitel vede žáky k dodržování zásad bezpečnosti při sportu 
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Předmět: Tělesná výchova 

Ročník: 6. 

Hodinová dotace: 3 hodiny týdně 

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 Gymnastika  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rytmické a kondiční cvičení s hudbou 

 

 

 

 Úpoly 

 

 Atletika 

 

 

 

 

 Fotbal 

 

 

 

 Basketbal 

 

 

 Florbal 

 

 dovede stoj na rukou bez výdrže – kotoul vpřed. Předvede roznožku 

přes kozu našíř a skrčku přes kozu našíř. Předvede svis vznesmo,  

svis střemhlav s dopomocí a výmyk odrazem jednonož s dopomocí. 

Předvede základní skoky na trampolínce. Předvede kotoul vpřed a 

vzad ve vazbách. Předvede základní obraty a rovnovážné postoje. 

Předvede různé druhy chůze a rovnovážné polohy na kladině (D). Ve 

spolupráci s učitelem zvládá  záchranu a dopomoc při osvojovaných 

cvicích. 

 

 zvládá základní estetické držení těla. Ví, že cvičení s hudbou má své 

zdravotní a relaxační účinky.  Zná základní druhy cvičení a pohybu 

s hudbou. Zvládá základní aerobní cvičení s hudbou (D). 

 

 zvládá základní přetlaky, úchopy, odpory a pády. 

 

 uběhne 60 m, 800 m (D), 1500 m (H). Předvede základní techniku 

hodu míčkem, skoku dalekého, skoku vysokého(odraz vzdálenější  

nohou při flopu), nízkého startu,  běhu a štafetového běhu(převezme 

a předá kolík při běhu). 

 

 zvládá základní herní činnosti jednotlivce (výběr místa, vhazování 

míče, střelba z místa, střelba po vedení míče, uvolňování hráče, 

obcházení hráče, zpracování míče, přihrávka, odebírání míče). 

 

 zvládá základní herní činnosti jednotlivce (uvolňování hráče bez 

míče a s míčem, přihrávka jednoruč a obouruč, střelba, rozskok, Při 

hře používá osobní obranu. Používá základní herní kombinace. 

 zvládá základní herní činnosti jednotlivce (přihrávka, střelba). 

zvládá utkání 4+0. 

Uplatňuje správné 

způsoby držení těla 

v různých polohách a 

pracovních činnostech. 

Zaujímá správné 

cvičební polohy. Užívá 

osvojené názvosloví na 

úrovni cvičence. 

Dohodne se na 

spolupráci a taktice 

vedoucí k úspěchu 

družstva (za 

pomoci učitele). 
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 Minimální úroveň očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření: Žák usiluje o zlepšení a udržení úrovně pohybových 

schopností a o rozvoj pohybových dovedností základních sportovních 

odvětví včetně zdokonalování základních lokomocí, uplatňuje 

základní zásady poskytování první pomoci a zvládá zajištění odsunu 

raněného, uplatňuje bezpečné chování v přírodě a v silničním 

provozu; jednoduchými zadanými testy změří úroveň své tělesné 

zdatnosti 

 cíleně se připraví na pohybovou činnost a její ukončení; využívá 

základní kompenzační a relaxační techniky k překonání únavy 

 

 zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové 

dovednosti a aplikuje je ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech, 

posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí příčiny 

nedostatků 

 

 

 užívá osvojovanou odbornou terminologii na úrovni cvičence, 

rozhodčího, diváka, naplňuje ve školních podmínkách základní 

olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc handicapovaným, 

respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu, dohodne se 

na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a 

dodržuje ji 
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Předmět: Tělesná výchova 

Ročník: 7. 

Hodinová dotace: 2 hodiny týdně 

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 Gymnastika  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rytmické a kondiční cvičení s hudbou 

 

 

 

 

 

 Úpoly 

 

 

 

 

 

 Bruslení 

 

 

 dovede stoj na rukou s dopomocí-výdrž 2s, roznožku přes kozu našíř  

s oddáleným můstkem, skrčku přes kozu našíř s oddáleným 

můstkem. Předvede  základní  skoky na trampolínce odrazem 

snožmo +s roznožením skrčením přednožmo. Předvede svis 

vznesmo , svis střemhlav , výmyk jednonož s dopomocí a přešvihy 

ve vzporu na hrazdě. Předvede kotoul vpřed a vzad ve vazbách. 

Ukáže základní obraty a stoj na rukou s dopomocí. Dovede 

z osvojených cviků připravit krátké sestavy a zacvičit je. Dovede 

vyžít gymnastické cviky pro rozvoj své zdatnosti a pro správné 

držení těla. Zvládá bezpečně záchranu a dopomoc při osvojovaných 

cvicích(s dopomocí učitele). 

 

 

 zvládá základní estetické držení těla. Vysvětlí zdravotní a relaxační 

účinky cvičení s hudbou. Dovede rozpoznat estetický a neestetický 

pohyb. Vyjmenuje základní druhy cvičení a pohybu s hudbou. 

Zvládá základní aerobní cvičení s hudbou (D).Zatančí  lidový tanec, 

polkový krok. 

 

 předvede jednoduché cviky  zpevňování a uvolňování těla a jeho 

částí. Vyjmenuje zásady bezpečnosti při úpolových cvičeních. 

Uvědomuje si následky zneužití bojových umění a chová se v duchu 

fair play. Zvládá základní úchopy, postoje, odpory a pády. 

 

 

 samostatně jezdí popředu, dokáže bezpečně zastavit a zatočit 

 

 

Uplatňuje správné 

způsoby držení těla 

v různých polohách a 

pracovních činnostech. 

Zaujímá správné 

cvičební polohy. Užívá 

osvojené názvosloví na 

úrovni cvičence. 

Dohodne se na 

spolupráci a taktice 

vedoucí k úspěchu 

družstva. 
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 Atletika 

 

 

 

 

  

 

 

 Fotbal 

 

 

 

 

 

 

 Basketbal 

 

 

 

 

 

 

 Florbal 

 

 

 

 Volejbal 

 

 

 uběhne 60 m, 800 m (D), 1500m (H) ve zlepšeném osobním 

výkonu.. Ukáže základní techniku hodu míčkem (D),hodu granátem 

(H),  skoku dalekého, skoku vysokého, nízkého startu, běhu a 

štafetového běhu. Používá základní průpravná cvičení pro osvojení 

základních atletických činností. Vyjmenuje základní pravidla 

atletických soutěží. 

 

 

 zvládá základní herní činnosti jednotlivce (výběr místa, vhazování 

míče, střelba z místa, střelba po vedení míče, uvolňování hráče, 

obcházení hráče, zpracování míče, přihrávka, odebírání míče). 

Předvede základní činnosti brankáře (chytání, vyrážení, výkop, 

přihrávka nohou.    

 

 

 zvládá základní herní činnosti jednotlivce (uvolňování hráče bez 

míče a s míčem, přihrávka jednoruč a obouruč, střelba, rozskok, 

krytí útočníka s míčem a bez míče). Zná základy herních systémů 

(osobní obranný systém, útočný obranný systém). Zná základní herní 

kombinace. Používá při hře osobní obranu. 

 

 

 zvládá základní herní činnosti jednotlivce (přihrávka, střelba). 

Zvládá utkání 4+0. 

 

 

 zvládá utkání na zmenšeném hřišti  - 2 proti 2, 3 proti 3 atd. Vysvětlí 

základy herních systémů (střední hráč u sítě je nahrávačem). Zvládá 

základní herní činnosti jednotlivce s mezidopadem(odbití obouruč 

vrchem, spodem, , přihrávka, nahrávka, podání spodní). 
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Minimální úroveň očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  

Žák: 

 

 usiluje o zlepšení a udržení úrovně pohybových schopností a o rozvoj 

pohybových dovedností základních sportovních odvětví včetně 

zdokonalování základních lokomocí,  

 uplatňuje základní zásady poskytování první pomoci a zvládá 

zajištění odsunu raněného, uplatňuje bezpečné chování v přírodě a v 

silničním provozu; 

  jednoduchými zadanými testy změří úroveň své tělesné zdatnosti 

 cíleně se připraví na pohybovou činnost a její ukončení; využívá 

základní kompenzační a relaxační techniky k překonání únavy 

 

 zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové 

dovednosti a aplikuje je ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech, 

posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí příčiny 

nedostatků 

 

 odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se zdravím a 

sportem, vhodně reaguje na informace o znečištění ovzduší a tomu 

přizpůsobuje pohybové aktivity 

 

 užívá osvojovanou odbornou terminologii na úrovni cvičence, 

rozhodčího, diváka, naplňuje ve školních podmínkách základní 

olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc handicapovaným, 

respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu, dohodne se 

na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a 

dodržuje ji 
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Předmět: Tělesná výchova 

Ročník: 8. 

Hodinová dotace: 2 hodiny týdně 

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 Gymnastika  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rytmické a kondiční cvičení s hudbou 

 

 

 

 

 

 

 

 Úpoly 

 

 

 

 

 

 Atletika 

 

 

 

 

 dovede stoj na rukou s výdrží 2s, roznožku přes kozu našíř 

s oddáleným můstkem, skrčku přes kozu nadél s oddáleným 

můstkem(CH).Předvede  skok prostý s obratem na trampolínce. 

Předvede na hrazdě svis vznesmo , svis střemhlav , výmyk jednonož 

s dopomocí a přešvih únožmo do vzporu jízdmo . Předvede kotoul 

vpřed a vzad ,obraty a rovnovážné postoje ve vazbách, kotoul letmo, 

přemet stranou(jen talentovaní žáci). Zvládá bezpečně záchranu a 

dopomoc při osvojovaných cvicích. 

 

 zvládá základní estetické držení těla. Vysvětlí zdravotní a relaxační 

účinky cvičení s hudbou. Dovede rozpoznat estetický a neestetický 

pohyb a označit jeho příčiny. Vyjmenuje základní druhy cvičení a 

pohybu s hudbou. Zvládá základní aerobní cvičení s hudbou (D). 

Vysvětlí význam kondičního cvičení pro rozvoj síly, rychlosti, 

vytrvalosti a obratnosti. Vysvětlí pojem kruhový trénink.Vysvětlí 

základní zásady posilování břišních a zádových svalů. 

 

 vysvětlí základní principy zpevňování a uvolňování těla a jeho částí. 

Vyjmenuje zásady bezpečnosti při úpolových cvičeních. Uvědomuje 

si následky zneužití bojových umění a chová se v duchu fair play. 

Zvládá základní úchopy, postoje, odpory a pády. Vysvětlí pravidla 2 

úpolových her. 

 

 vysvětlí význam běžecké abecedy. Změří a zapíše výkony 

v osvojovaných disciplínách. Upraví doskočiště, připraví start běhu a 

vydá povely pro start. Používá aktivně základní osvojované pojmy. 

Vysvětlí  význam vytrvalostního běhu pro rozvoj zdatnosti. Vysvětlí 

význam atletiky jako vhodné průpravy pro jiné sporty. Uběhne 60 m, 

Uplatňuje správné 

způsoby držení těla 

v různých polohách a 

pracovních činnostech. 

Zaujímá správné 

cvičební polohy. Užívá 

osvojené názvosloví na 

úrovni cvičence, 

cvičitele v části 

rozcvičky, diváka, 

čtenáře novin a časopisů, 

uživatele internetu. 

Dohodne se na 

spolupráci a taktice 

vedoucí k úspěchu 

družstva. 
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 Pohybové hry a netradiční pohybová 

cvičení 

 

 

 

 

 Fotbal 

 

 

 

 

 

 Basketbal 

 

 

 

 

 

 

 Florbal 

 

 

 Volejbal 

 

 

 

 Bruslení 

 

 

800 m (D), 1500m (H) ve zlepšeném čase. Zlepší svůj osobní výkon a 

předvede základní techniku hodu míčkem (D),hodu granátem (H),  

skoku dalekého, skoku vysokého, nízkého startu, běhu a štafetového 

běhu(přebírá kolík bez zrakové kontroly).  

 

 

 Vytvoří si pro pohybovou hru nové náčiní (samostatně nebo 

s pomocí učitele). Vyjmenuje základní zásady bezpečnosti při 

pohybových hrách. Snaží se o fair play jednání při pohybových 

hrách. Využívá pro pohybové hry přírodního prostředí. Uvědomuje 

si, že ne každá hra je vhodná pro určitý věk, počet hráčů.  

 

 zvládá základní herní činnosti jednotlivce (výběr místa, vhazování 

míče, střelba z místa, střelba po vedení míče, uvolňování hráče, 

obcházení hráče, zpracování míče, přihrávka, odebírání míče). 

Vysvětlí základy herních systémů (postupný útok, rychlý protiútok). 

Vyjmenuje základní herní kombinace.  

 

 zvládá základní herní činnosti jednotlivce (uvolňování hráče bez 

míče a s míčem, přihrávka jednoruč a obouruč, střelba, rozskok, 

krytí útočníka s míčem a bez míče). Zná základy herních systémů 

(osobní obranný systém, útočný obranný systém). Zná základní herní 

kombinace. Používá při hře osobní obranu. Předvede střelbu po 

dvojtaktu z místa. 

 

 zvládá základní herní činnosti jednotlivce (přihrávka, střelba). 

Zvládá utkání 4+0.4+1. 

 

 zvládá utkání na zmenšeném hřišti  - 2 proti 2, 3 proti 3 atd. Vysvětlí 

základy herních systémů  

 

 

 zvládne zatáčení,  jízdu a přešlapování vpřed, jízdu a přešlapování 

vzad, bezpečné zastavení 
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Minimální úroveň očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  

Žák: 

 

 usiluje o zlepšení a udržení úrovně pohybových schopností a o rozvoj 

pohybových dovedností základních sportovních odvětví včetně 

zdokonalování základních lokomocí,  

 uplatňuje základní zásady poskytování první pomoci a zvládá 

zajištění odsunu raněného, uplatňuje bezpečné chování v přírodě a v 

silničním provozu; 

  jednoduchými zadanými testy změří úroveň své tělesné zdatnosti 

 cíleně se připraví na pohybovou činnost a její ukončení; využívá 

základní kompenzační a relaxační techniky k překonání únavy 

 

 zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové 

dovednosti a aplikuje je ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech, 

posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí příčiny 

nedostatků 

 

 odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se zdravím a 

sportem, vhodně reaguje na informace o znečištění ovzduší a tomu 

přizpůsobuje pohybové aktivity 

 

 užívá osvojovanou odbornou terminologii na úrovni cvičence, 

rozhodčího, diváka, naplňuje ve školních podmínkách základní 

olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc handicapovaným, 

respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu, dohodne se 

na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a 

dodržuje ji, sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, 

eviduje je a vyhodnotí 
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Předmět: Tělesná výchova 

Ročník: 9. 

Hodinová dotace: 2 hodiny týdně 

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 Gymnastika  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rytmické a kondiční cvičení s hudbou 

 

 

 

 

 

 

 

 Úpoly 

 

 

 

 

 Atletika 

 

 

 

 

 předvede roznožku přes kozu(bednu-CH) nadél s oddáleným 

můstkem, skrčku přes kozu nadél(bednu našíř-CH) s oddáleným 

můstkem(CH).Předvede  skok prostý s obratem, roznožením, 

skrčením přednožmo přes překážku(CH) na trampolínce. Předvede 

na hrazdě svis vznesmo, svis střemhlav, výmyk jednonož  a přešvih 

únožmo do vzporu jízdmo, podmet .V sestavě předvede přemet 

stranou, kotoul vpřed a vzad, obraty a rovnovážné postoje. Předvede 

kotoul letmo přes překážku, stoj  na rukou. Zvládá bezpečně 

záchranu a dopomoc při osvojovaných cvicích. 

 

 zvládá základní estetické držení těla. Vysvětlí zdravotní a relaxační 

účinky cvičení s hudbou. Vyjmenuje základní druhy cvičení a 

pohybu s hudbou. Zvládá základní aerobní cvičení s hudbou (D).. 

Sestaví a předvede krátkou aerobní sestavu a popíše za použití  ae 

názvosloví (D).Vysvětlí význam kondičního cvičení pro rozvoj síly, 

rychlosti, vytrvalosti a obratnosti. Vysvětlí základní zásady 

posilování břišních a zádových svalů. Předvede na každou svalovou 

skupinu  cviky. Zdůvodní potřebu přesného provádění cviků.  

 

 vysvětlí základní principy zpevňování a uvolňování těla a jeho částí. 

Vyjmenuje zásady bezpečnosti při úpolových cvičeních. Uvědomuje 

si následky zneužití bojových umění a chová se v duchu fair play. 

Zvládá základní úchopy, postoje, odpory a pády. 

 

 vysvětlí význam běžecké abecedy. Změří a zapíše výkony 

v osvojovaných disciplínách. Upraví doskočiště, připraví start běhu a 

vydá povely pro start. Vysvětlí  význam vytrvalostního běhu pro 

rozvoj zdatnosti. Vysvětlí význam atletiky jako vhodné průpravy pro 

jiné sporty. Uběhne 60 m, 800 m (D), 1500m (H) ve zlepšeném čase. 

 Uplatňuje 

správné způsoby 

držení těla 

v různých 

polohách a 

pracovních 

činnostech. 

Zaujímá správné 

cvičební polohy. 

Užívá osvojené 

názvosloví na 

úrovni cvičence, 

cvičitele při 

rozcvičce, 

diváka, čtenáře 

novin a časopisů, 

uživatele 

internetu. 

Dohodne se na 

spolupráci a 

taktice vedoucí 

k úspěchu 

družstva. 

 



 

 

251 
 

 

 

 

 

 

 

 Pohybové hry a netradiční pohybová 

cvičení 

 

 

 

 

 

 Fotbal 

 

 

 

 Basketbal 

 

 

 

 

 

 Florbal 

 

 

 Volejbal 

 

 

Předvede základní techniku hodu míčkem (D),hodu granátem 

(H),vrh koulí,  skoku dalekého, skoku vysokého-technika flop, 

nízkého startu, běhu a štafetového běhu. Používá základní průpravná 

cvičení pro osvojení základních atletických činností. Vyjmenuje 

základní pravidla atletických soutěží. 

 

 vysvětlí význam pohybových her pro ovlivňování pohybových 

předpokladů. Ví, že hra přináší radost a příjemné zážitky.. 

Vyjmenuje základní zásady bezpečnosti při pohybových hrách. 

Snaží se o fair play jednání při pohybových hrách. Vysvětlí význam 

pohybových her pro navazování a upevňování mezilidských 

kontaktů. 

 

 zvládá základní herní činnosti jednotlivce .Vysvětlí a uplatňuje ve 

hře základní  herní systémy (postupný útok, rychlý protiútok) . 

Vyjmenuje základní herní kombinace a využívá je ve hře.  

 

 zvládá základní herní činnosti jednotlivce (uvolňování hráče bez 

míče a s míčem, přihrávka jednoruč a obouruč, střelba, rozskok, 

krytí útočníka s míčem a bez míče, clonu, blok).  Používá při hře  

herní kombinace. Používá při hře osobní  a zónovou  obranu. 

Využívá ve hře  střelbu po dvojtaktu. 

 

 zvládá základní herní činnosti jednotlivce (přihrávka, střelba). 

Zvládá utkání 4+0. 

 

 zvládá utkání na zmenšeném hřišti  - 2 proti 2, 3 proti 3 atd. Vysvětlí 

základy herních systémů (střední hráč u sítě je nahrávačem, nahrávač 

na kůlu). Zvládá základní herní činnosti jednotlivce (odbití obouruč 

vrchem, spodem, jednoruč (v pádu), přihrávka, nahrávka, podání 

spodní a vrchní, blok, smeč), zvládá utkání  s povinnou 1-2 

přihrávkami. 

 

 



 

 

252 
 

Minimální úroveň očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  

Žák: 

 

 usiluje o zlepšení a udržení úrovně pohybových schopností a o rozvoj 

pohybových dovedností základních sportovních odvětví včetně 

zdokonalování základních lokomocí,  

 uplatňuje základní zásady poskytování první pomoci a zvládá 

zajištění odsunu raněného, uplatňuje bezpečné chování v přírodě a v 

silničním provozu; 

  jednoduchými zadanými testy změří úroveň své tělesné zdatnosti 

 cíleně se připraví na pohybovou činnost a její ukončení; využívá 

základní kompenzační a relaxační techniky k překonání únavy 

 

 zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové 

dovednosti a aplikuje je ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech, 

posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí příčiny 

nedostatků 

 

 odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se zdravím a 

sportem, vhodně reaguje na informace o znečištění ovzduší a tomu 

přizpůsobuje pohybové aktivity 

 

 užívá osvojovanou odbornou terminologii na úrovni cvičence, 

rozhodčího, diváka, naplňuje ve školních podmínkách základní 

olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc handicapovaným, 

respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu, dohodne se 

na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a 

dodržuje ji, sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, 

eviduje je a vyhodnotí, rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 

vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka 
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Předmět:  Výchova ke zdraví 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Předmět Výchova ke zdraví byl vytvořen ze vzdělávacího oboru Člověk a zdraví z RVP ZV. 

Částečně v sobě zahrnuje  okruhy z průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova z RVP ZV. 

Je vyučován v 7. a 8. ročníku, jeho hodinová dotace je jedna hodina týdně. 

 Smyslem předmětu je základní poznání o člověku v souvislosti s preventivní ochranou  jeho zdraví. 

Učí žáky aktivně rozvíjet a chránit zdraví v propojení všech jeho složek (sociální,psychické a 

fyzické) a být za ně odpovědný. Žáci si upevňují hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně 

preventivní návyky, rozvíjejí dovednosti odmítat škodlivé látky, předcházet úrazům a čelit 

vlastnímu ohrožení v každodenních i mimořádných situacích. Rozšiřují a prohlubují si poznatky o 

rodině, škole a společenství vrstevníků, o přírodě, člověku i vztazích mezi lidmi a učí se tak dívat se 

na vlastní činnosti z hlediska zdravotních potřeba životních perspektiv dospívajícího jedince a 

rozhodovat se ve prospěch zdraví. 

Realizace vzdělávacího obsahu předmětu bude probíhat různými formami výuky, které vyžadují 

aktivní přístup ze strany žáků – práce ve skupinách, modelové situace, komunikační hry, práce 

s internetem, besedy, diskuse 

 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 

Kompetence k učení 

- učitel vede žáky k vyhledávání informací z různých zdrojů 

- učitel motivuje žáky k sebevzdělávání v oblasti zdravého životního stylu (televize, tisk, 

internet) 

Kompetence k řešení problémů 

- při samostatných pracích podporuje různé přístupy žáků k řešení problému 

- učitel předkládá v hodinách samostatnou práci nebo problémovou situaci (mimořádnou 

situaci, krizovou situaci) vyžadující určité řešení,  

- žáci sami plánují způsob řešení problémů 

Kompetence komunikativní 

- učitel vytváří v hodinách prostor pro diskusi a vyjádření vlastního názoru 

- žáci před třídou prezentují výsledky své práce, hodnotí práci dalších skupin 

- učitel vede žáky ke správné argumentaci při prezentaci problémů týkajících se   zdraví 

Kompetence sociální a personální 

- učitel vytváří příležitosti pro práci ve skupině či týmu a podporuje vzájemnou pomoc při 

řešení úkolu 

- v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 

- žáci jsou vedeni, aby vyslechli názory druhých a přiměřeně na ně reagovali 

Kompetence občanské 

- učitel vede žáky k vzájemné toleranci a respektování druhých 

- učitel vytváří modelové situace, v nichž si žáci osvojují hraní různých rolí 

- žáci zodpovědně rozhodují podle dané situace v zájmu podpory a ochrany zdraví 

Kompetence pracovní 

- učitel zařazuje do hodin tvůrčí činnosti, kde žáci uplatní svou zručnost (tvorba  

      informačních letáků, plakátů) 

-    žáci prakticky zvládají základní postupy při poskytování první pomoci 
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Předmět:  Výchova ke zdraví 

Ročník:  7. 

Hodinová dotace: 1 hodina týdně 

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 Mezilidské vztahy a formy soužití - 

             vztahy ve dvojici – partnerské vztahy,                

             přátelství, manželství a rodičovství 

             vztahy a pravidla soužití v kolektivu –                  

             rodina, škola, zájmové útvary, spolky 

 

 Změny v životě člověka jejich reflexe - 

            období dětství – batole, předškolák,    

            školní věk ,puberta a dospívání –  

            tělesné, duševní a společenské změny     

             

 Sexuální výchova 

sexualita v dospívání – předčasná   

            sexuální zkušenost, rodičovství  

            mladistvých, reprodukční zdraví ,  

            těhotenství,  poruchy pohlavní identity 

 

 

 

 Zdravý způsob života a péče o zdraví  - 

            zásady správné výživy a její vliv na  

            zdraví, poruchy příjmu potravy 

 

 Tělesná a duševní hygiena – základní   

            zásady osobní a duševní hygieny,  

            význam pohybu pro zdraví  

 

 

 

 respektuje základní pravidla soužití mezi lidmi, pozitivní 

komunikací přispívá k utváření kladných mezilidských vztahů 

 umí vysvětlit role členů rodiny, třídy , zájmových útvarů , uvede 

pozitivní i negativní vlivy na kvalitu těchto komunit 

 

 

 orientuje se v duševních i fyzických změnách v lidském životě 

(dětství, dospívání, puberta, aktivní věk, stáří) 

 reaguje na fyziologické změny v dospívání, kultivovaně se chová 

k opačnému pohlaví, chápe nebezpečí předčasných sexuálních 

zkušeností 

 

 vysvětlí, jak zákon určuje věkovou hranici pro beztrestný 

pohlavní styk 

 charakterizuje odpovědné sexuální chování 

 vysvětlí rizika předčasného a nechráněného pohlavního styku 

 

 

 usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu 

zdraví 

 snaží se dbát na základy zdravé výživy  a jejího vlivu na zdraví, 

dokáže určit správné a špatné stravovací návyky a diskutovat o 

nich 

 dává do souvislosti složení stravy s rozvojem civilizačních 

chorob 

 dbá na správné zásady osobní , intimní a duševní hygieny , chápe 

její důležitost v době dospívání 

 

 

Vztahy mezi lidmi – 

péče o dobré vztahy , 

empatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psychohygiena – 

předcházení stresům, 

zvládání stresových 

situací 

 

 

 

Seberegulace a 

sebeorganizace – 

plánování učení, 

organizace volného času 
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 Hygiena odívání – dodržování  

            základních zásad čistoty 

 Hygiena domácnosti -  úklid a čistota  

 

 

 Režim dne 

 

 Ochrana před nemocemi a úrazy –  

            přenosné pohlavní choroby,     

            preventivní lékařská péče, odpovědné   

            chování v situacích úrazů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 uplatňuje osvojené základní způsoby rozhodování a chování  

v souvislosti s běžnými, přenosnými , civilizačními i jinými 

chorobami, svěří se se zdravotním problémem, vyhledá odbornou 

pomoc 

 

Minimální úroveň očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 

žák: 

chápe význam dobrého soužití mezi vrstevníky i členy rodiny 

dodržuje správné stravovací návyky a v rámci svých možností uplatňuje 

zásady správné výživy a zdravého stravování a v rámci svých možností 

uplatňuje zásady správné výživy a zdravého stravování  

Uvědomuje si základní životní potřeby a jejich naplňování ve shodě se 

zdravím  

Chápe význam režimu dne 

uvědomuje si základní životní potřeby a jejich naplňování ve shodě se 

zdravím 

uplatňuje způsoby bezpečného chování v sociálním kontaktu s vrstevníky, 

při komunikaci s neznámými lidmi, v konfliktních a krizových situacích a 

v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc; ví o centrech odborné 

pomoci, vyhledá a použije jejich telefonní čísla   
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Předmět:  Výchova ke zdraví 

Ročník: 8. 

Hodinová dotace: 1 hodina týdně 

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

 

 Civilizační choroby – prevence,           

            zdravotní rizika,  stres a jeho vztah   

            k zdraví –   regenerační techniky   

            k překonávání   únavy, posilování  

            duševní odolnosti, auto-destruktivní  

 

 Závislosti – rizika  zneužívání   

            návykových látek, patologické hráčství,  

            práce s počítačem, doping ,skryté  

            formy a stupně individuálního násilí a  

            zneužívání, sexuální kriminality 

           

 Šikana, zneužívání dětí, odborná pomoc 

            bezpeční chování – komunikace    

            s vrstevníky, pohyb v rizikovém  

            prostřední, chování v krizových  

            situacích, dodržování pravidel  

            bezpečnosti a ochrany zdraví  

 

 Dopravní výchova-  

       bezpečnost v dopravě, znalost pravidel 

silničního provozu, první pomoc při 

nehodách 

 

 Manipulativní reklama – sekty  

            a jejich vliv 

 projevuje odpovědnost k sobě samému i k ostatním v závislosti na 

zdravém životním stylu, podílí se na programech podpory zdraví 

v rámci školy 

 uplatňuje osvojené základní způsoby rozhodování a chování  

v souvislosti s běžnými, přenosnými , civilizačními i jinými 

chorobami, svěří se se zdravotním problémem, vyhledá odbornou 

pomoc 

 

 využívání osvojené techniky a sociální dovednosti k regeneraci 

organismu, překonání únavy a stresu 

 

 dává do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika spojená se 

zneužívání návykových látek a dalších závislostí (patologické 

hráčství)s životní perspektivou mladého člověka, uplatňuje 

osvojené sociální dovednosti při kontaktu se sociálně 

patologickými jevy 

 

 z osvojených dovednost dokáže rozpoznat šikanu, svěří se dospělé 

sobě 

 

 orientuje se v základních pravidlech silničního provozu, rozlišuje 

základní dopravní značky 

 projevuje základní znalost o vybavení jízdního kola a 

povinnostech cyklisty 

 diskutuje o příčinách dopravních nehod a jejich předcházení 

 ošetří drobná i závažnější poranění, umí poskytnout první pomoc 

 

 

Komunikace v situacích 

ohrožujících zdraví 

 

Řešení problémů 

v situacích ohrožujících 

zdraví, rozhodovací 

dovednosti 

 

Praktická etika – 

rozhodování v eticky 

problémových situacích 

 

Minimální preventivní 

program 
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 Zdraví -  hodnota a podpora zdraví 

            celostní pojetí člověka ve zdraví i 

            nemoci – složky zdraví, základní  

            lidské potřeby a jejich hierarchie 

            podpora zdraví a její formy – odpo-  

            vědnost jedince za zdraví, působení na  

            změnu kvality prostředí a chování  

            jedince, programy podpory zdraví 

 

 Lékařské obory – specializace 

 

 Duševní zdraví – léčebné procesy, 

psychoterapie, arteterapie, muzikoterapie 

 

 Osobnostní a sociální rozvoj , 

sebepoznání a sebepojetí  - vztah k sobě 

samému, k druhým lidem, 

sebeorganizace činností a chování – 

sebekontrola, sebeovládání,  

            zvládání problémových situací,  

            stanovení osobních cílů, psychohygiena  

 

 Sociální dovednosti pro předcházení  

            stresu,  hledání pomoci při problémech 

            mezilidské vztahy a komunikace  

 

 Ochrana člověka za běžných rizik a 

mimořádných situací 

 

 chápe hodnotu zdraví v celostním pojetí člověka, v rámci svých 

možností se snaží uplatňovat získané zkušenosti při podpoře 

zdraví (prevence, prostředí, odpovědnost 

 utváří si základy odpovědného chování k sobě samému, ostatním,  

životnímu prostředí, násilí, návykovým látkám 

 rozpoznává pozitivní a negativní vlivy působící na jeho zdravý 

vývoj a argumentuje ve prospěch zdravého životního stylu 

 navrhne denní rozvrh činností s ohledem na zásady zdravého 

životního stylu 

 umí vysvětlit, co jsou programy podpory zdraví a porovnává 

nabídky v rámci školy a obce, vybírá nejvhodnější pro jednotlivé 

věkové skupiny 

 orientuje se v základních lékařských oborech 

 

 snaží se zvládat problémové situace 

 

 umí si stanovit osobní cíle 

 

 

 

 

 zaujímá hodnotové postoje v mezilidských vztazích, přijímá 

názory druhých 

 

 

 dokáže rozpoznat vážné živelné události 

 prakticky nacvičuje zásady požární ochrany 

 rozlišuje varovné signály 

 přiřadí telefonní čísla ke složkám integrovaného záchranného 

systému 

 ošetří jednoduchá zranění 

 diskutuje o situacích ohrožujících zdraví 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psychohygiena- 

dovednosti předcházet 

stresům 

Sebepoznání a 

sebepojetí 

Seberegulace – cvičení 

sebekontroly 
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Minimální úroveň očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 

žák : 

respektuje zdravotní stav svůj i svých vrstevníků a v rámci svých 

možností usiluje o aktivní podporu zdraví, 

chápe souvislosti mezi konzumací návykových psychoaktivních látek a 

poškozováním zdraví a životního stylu, uvádí zdravotní rizika spojená s 

kouřením, alkoholem, drogami  

zaujímá odmítavé postoje ke všem formám brutality a násilí,  

umí přivolat pomoc v situacích cizího ohrožení, 

uplatňuje osvojené sociální dovednosti při kontaktu se sociálně 

patologickými jevy, zaujímá odmítavé postoje ke všem formám brutality 

a násilí,   

zvládá poskytnutí první pomoci při úrazu, 

projevuje zdravé sebevědomí a preferuje ve styku s vrstevníky pozitivní 

životní cíle, hodnoty a zájmy 

 

uplatňuje způsoby bezpečného chování v sociálním kontaktu s vrstevníky, 

při komunikaci s neznámými lidmi, v konfliktních a krizových situacích a 

v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc; ví o centrech odborné 

pomoci, vyhledá a použije jejich telefonní čísla, 

chová se odpovědně při mimořádných událostech a prakticky využívá 

základní znalosti první pomoci při likvidaci následků hromadného 

zasažení obyvatel 

orientuje se v základních pravidlech silničního provozu, rozlišuje 

základní dopravní značky 
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Předmět:  Pracovní činnosti 

 

Charakteristika předmětu 
 Vyučovací předmět Pracovní činnosti vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce 

z RVP ZV. Patří svou podstatou k činnostnímu  učení, žáci zde uplatňují zručnost, své individuální 

dovednosti získané v rodině, mohou realizovat své nápady. Při výuce se zaměřujeme na získávání 

praktických  pracovních dovedností a návyků. 

 Úkolem vyučovacího předmětu je vytvářet u žáků kladný vztah  k práci a rozvíjet jejich 

pracovní dovednosti . Žáci postupně získávají dobré předpoklady ke správné volbě povolání a také 

k pozdějšímu společenskému uplatnění. 

 Je vyučován  jednu hodinu týdně, přičemž žáci jsou rozděleni do dvou skupin.  

Z tematických okruhů je v 6. třídě  realizován  pouze jeden  okruh, a to   Pěstitelské práce a  

chovatelství. V sedmé třídě vyučujeme  Pěstitelské práce a Práce s technickými materiály.  Výuka 

je organizována tak, že jedna skupina ( polovina třídy)  má Pěstitelské práce a druhá  Práci 

s technickými materiály. V pololetí se obě skupiny vystřídají, takže žáci  zvládnou  za školní rok 

učivo obou  tematických okruhů. Podobně je organizována  i  výuka v 8. ročníku -  zde se střídá 

okruh Práce s technickými materiály s okruhem Příprava pokrmů,  v jehož  rámci  je částečně 

realizováno i učivo z tematického okruhu  Svět práce.  V deváté třídě mají obě skupiny pouze 

Přípravu  pokrmů a  sem zařazené  učivo z tematického okruhu Svět práce. 

 

Výchovně vzdělávací strategie 

  

Kompetence k učení 
- žák vyhledává informace z různých  zdrojů a učebních  impulsů (nabídek . knihovna, 

internet, exkurze,  činnostní učení) 

 

Kompetence k řešení problémů 
- učitel vede žáky ke správné organizaci, plánování práce, používání vhodných nástrojů, 

nářadí a pomůcek při práci 

- učitel podporuje vlastní  nápady žáků, tvořivost, rozvíjí  jejich logické uvažování 

 

Kompetence komunikativní 
-  učitel nechá žáky při každé jejich činnosti hovořit o pozorovaném  jevu  nebo o vlastním 

způsobu  řešení daného úkolu 

- žáci  hovoří o poznaných  souvislostech a zkušenostech  ze svého  života 

- žákům  je dán prostor k vyjádření vlastního  názoru 

 

Kompetence sociální  
- žáci se  učí  vzájemné toleranci a zodpovědnosti za plnění dílčích částí společenského úkolu 

-  jsou vedeni k tomu, aby v případě potřeby dokázali požádat o pomoc a sami byli ochotni 

podle svých možností poskytnout pomoc 

 

Kompetence občanská 
      -     učitel vede žáky k vzájemnému slušnému chování bez hrubostí a násilí, k ohleduplnému  a   

            citlivému vztahu k lidem, přírodě, životnímu prostředí,  kulturním a etickým  hodnotám 

      -     žák chápe práci a pracovní činnost jako příležitost k seberealizaci 
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Kompetence pracovní 

-  učitel dbá na udržování pořádku na pracovním  místě, dodržování  bezpečnostních a 

hygienických pravidel  a na osvojování základních  pracovních  návyků, na kladný vztah 

k práci a odpovědnosti za kvalitu své práce 

      -     učitel zařazuje do hodin praktické  činnosti, kde mohou žáci uplatnit svoji zručnost 

      -     žák se orientuje v různých oborech  lidské činnosti, formách  práce a osvojuje si potřebné    

            poznatky pro další profesní uplatnění
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Předmět: Pracovní činnosti 

Ročník:    6. 

Hodinová dotace: 1 hodina týdně 

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

Pěstitelské práce, chovatelství 

 

 Zásady hygieny a bezpečnosti  práce 

 

 Základní podmínky pro pěstování  

 

 Půda a její zpracování 

 

 Výživa rostlin 

 

 Ochrana rostlin a půdy 

 

 Zelenina – osivo, sadba, výpěstky 

 

 Podmínky a zásady pěstování zeleniny 

 

 Chovatelství – chov zvířat v domácnosti 

 Hygiena a bezpečnost chovu 

 Kontakt se známými i neznámými zvířaty 

 

 

 

 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce 

 

 vyjmenuje základní podmínky pro pěstování rostlin 

 

 prakticky předvede přesazení rostliny 

 

 používá vhodné pracovní pomůcky 

 

 provádí praktické práce na záhonu – kypření půdy, pletí, 

okopávání . 

 

 volí vhodné pracovní postupy při pěstování zeleniny 

 

 vypěstuje vybraný druh zeleniny 

 prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a zásad 

bezpečného styku se zvířaty 

 umí poskytnout první pomoc při úrazu, včetně úrazu 

způsobeného zvířaty 

Minimální úroveň očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření: žák volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných 

rostlin, pěstuje a ošetřuje květiny v interiéru a využívá je k výzdobě, 

používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu, prokáže 

základní znalost chovu drobných zvířat a zásad bezpečného kontaktu 

se zvířaty, dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a 

bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu způsobeného 

zvířaty a při styku s jedovatými rostlinami 

 

 

 

 

Ekosystémy 

 

Vztah člověka 

k prostředí – pěstování 

rostlin 
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Předmět: Pracovní činnosti 

Ročník:    7. 

Hodinová dotace:  1 hodina týdně 

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 

Pěstitelské práce, chovatelství 

 Zásady hygieny a bezpečnosti  práce 

 Okrasné rostliny 

 Ošetřování pokojových květin 

 Pěstování okrasných květin 

 Úprava květin – řez,  jednoduchá vazba 

 Ovocné rostliny – druhy, pěstování 

 Uskladnění a zpracování ovoce 

 Léčivé rostliny, vliv na zdraví 

 Jedovaté rostliny 

 Rostliny jako drogy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce 

 objasní zásady pěstování okrasných rostlin a dřevin 

 vysvětlí, jak se ošetřují pokojové květiny 

 prakticky vypěstuje okrasnou květinu ze semínek 

 volí vhodné pracovní postupy, používá vhodné pomůcky 

 uvede druhy ovocných rostlin a způsoby jejich pěstování 

 vysvětlí, jak se správně uskladňuje a zpracovává ovoce   

 vyjmenuje  a pozná nejznámější léčivé rostliny a  vysvětlí jejich 

vliv na zdraví člověka 

 pozná nejznámější jedovaté rostliny 

 chápe nebezpečí drogové závislosti 

 

 

Minimální úroveň očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření:  

žák volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin, 

pěstuje a ošetřuje květiny v interiéru a využívá je k výzdobě, používá 

vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu, prokáže základní 

znalost chovu drobných zvířat a zásad bezpečného kontaktu se 

zvířaty, dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a 

bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu způsobeného 

zvířaty a při styku s jedovatými rostlinami 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekosystémy 

Vztah člověka 

k prostředí – okrasné 

rostliny v bytě, péče o 

ně 
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Práce s technickými materiály 

 Vlastnosti materiálu, užití v praxi 

(dřevo, kov, plasty, kompozity)   

 

 Pracovní pomůcky, nářadí a nástroje 

pro ruční opracování  

 

 Jednoduché pracovní operace a 

postupy 

 

 Organizace práce, důležité 

technologické postupy  

 

 Technické náčrty a výkresy, 

technické informace, návody 

 

 Úloha techniky v životě člověka, 

zneužití techniky, technika a životní 

prostředí, technika a volný čas, 

tradice a řemesla 

 

 rozlišuje různé druhy materíálů, zná jejich vlastnosti 

 provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje 

technologickou kázeň  

 učí se zacházet a pracovat s různými nástroji a nářadím 

 

 zhotoví výrobky z různých materiálů 

 

 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 

 

Minimální úroveň očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  

Žák získá základní vědomosti o materiálech, nástrojích a pracovních 

postupech; provádí jednoduché práce s technickými materiály a 

dodržuje technologickou kázeň, řeší jednoduché technické úkoly s 

vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí, organizuje 

svoji pracovní činnost, pracuje s jednoduchou technickou dokumentací, 

orientuje se v pracovních postupech a návodech, dodržuje obecné 

zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany 

při práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při úrazu, rozlišuje 

různé druhy materiálů a zná jejich vlastnosti, zvolí vhodný pracovní 

postup v souladu s druhem zpracovávaného materiálu, správně vybere a 

používá vhodné pracovní nástroje a pomůcky, dovede pracovní postupy 

k finálnímu výrobku, dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a 

bezpečnosti práce, poskytuje první pomoc při drobném úrazu 

 

Rozvoj schopností 

poznávání – smyslové a 

estetické vnímání 

 

 

 

 

Kreativita – originalita, 

tvořivost při zpracování  

výrobků 
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Předmět: Pracovní činnosti 

Ročník:    8. 

Hodinová dotace: 1 hodina týdně 

Učivo: 

 

 

Příprava pokrmů 

 Kuchyně – základní vybavení, udržování 

pořádku a čistoty, bezpečnost při práci 

 

 

 Potraviny – výběr, nákup, skladování 

 

 Zdravá výživa, složky zdravé výživy 

 

 

 Příprava pokrmů – studená kuchyně 

 

 

 Příprava pokrmů – teplá kuchyně  

 

 

 Recepty, návody, kuchařské knihy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Očekávané výstupy: 

Žák: 

 

 

 používá základní kuchyňské náčiní 

 bezpečně obsluhuje domácí spotřebiče 

 umí udržet pořádek a čistotu při práci v učebně domácích prací 

 

 zná zásady správného skladování potravin 

 

 vyjmenuje složky zdravé výživy a potraviny, ve kterých jsou 

obsaženy 

 sestaví jednoduchý jídelníček odpovídající zásadám zdravé 

výživy 

 zvládá úpravu pokrmů za studena (saláty, pomazánky) 

 zvládá úpravu jednoduchých pokrmů teplé kuchyně (polévky, 

těstoviny, toasty , sladká jídla …) 

 sestaví vlastní knihu receptů 

 podle receptu zvládne přípravu jednoduchého pokrmu 

 

Minimální úroveň očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  

 

Žák používá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje 

základní spotřebiče, připraví jednoduché pokrmy podle daných 

postupů v souladu se zásadami zdravé výživy, dodržuje základní 

principy stolování a obsluhy u stolu, dodržuje zásady hygieny a 

bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni.  

 

Průřezová témata: 

 

 

Rozvoj schopností 

poznávání – smyslové a 

estetické vnímání 

 

 

 

 

Kreativita – originalita, 

tvořivost při přípravě 

pokrmů 
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Svět práce 

 

 Trh práce – povolání lidí, druhy 

pracovišť, pracovních prostředků, 

charakter a druhy pracovních činností, 

požadavky zdravotní, kvalifikační a 

osobní 

 

 Volba profesní orientace – osobní zájmy 

a cíle, zdravotní stav, sebehodnocení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí 

 

 

 

 

 

 posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného 

povolání 

 

 

 

 

Minimální úroveň očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  

 

Žák zná pracovní činnosti vybraných profesí a má přehled o učebních 

oborech a středních školách, posoudí své možnosti v oblasti profesní, 

případně pracovní orientace přihlédnutím k potřebám běžného života  

využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného 

dalšího vzdělávání, prokáže v modelových situacích prezentaci své osoby 

při ucházení se o zaměstnání, byl seznámen s právy a povinnostmi 

zaměstnanců a zaměstnavatelů, byl seznámen s možnostmi využití 

poradenské pomoci v případě neúspěšného hledání zaměstnání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebepoznání- 

 

 Testy profesní 

orientace 
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Využití digitálních technologií 

 

 Počítač a periferní zařízení 

 Digitální fotoaparát 

 CD a DVD přehrávače 

 Videokamera 

 Mobilní telefony 

 E- Kniha 

 Digitální technologie 

 Počítačové programy pro zpracování    

     zvuku a videa 

 Mobilní služby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ovládá práci s počítačem na uživatelské úrovni 

 umí pracovat s digitálním fotoaparátem 

 diagnostikuje a odstraňuje základní problémy při provozu 

digitální techniky 

 propojuje  vzájemně jednotlivá digitální zařízení 

 ošetřuje a chrání digitální techniku před poškozením 

 pracuje uživatelským způsobem s mobilními technologiemi 

 dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy 

při práci s digitální technikou 

 

 

Minimální úroveň očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  

 

Žák ovládá základní funkce vybraných digitálních zařízení, postupuje 

podle návodu k použití, při problémech vyhledá pomoc či expertní 

službu, propojuje vzájemně jednotlivá vybraná digitální zařízení , 

pracuje uživatelským způsobem s mobilními technologiemi v situacích, 

které odpovídají okruhu jeho zájmů a potřeb, ošetřuje digitální techniku 

a chrání ji před poškozením  dodržuje základní hygienická a 

bezpečnostní pravidla a předpisy při práci s digitální technikou a 

poskytne první pomoc při úrazu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvorba mediálního 

sdělení 

 

 

Rozvoj schopností 

poznávání – smyslové a 

estetické vnímání 

 

 

 

 

Kreativita – originalita, 

tvořivost při zpracování  

výrobků 

 

Kooperace – práce ve 

skupinách 
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Práce s technickými materiály 

 

 Vlastnosti materiálu, užití v praxi (dřevo, 

kov, plasty, kompozity)   

 

 Pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro 

ruční opracování  

 

 Jednoduché pracovní operace a postupy 

 

 Organizace práce, důležité technologické 

postupy  

 

 Technické náčrty a výkresy, technické 

informace, návody 

 

 Úloha techniky v životě člověka, zneužití 

techniky, technika a životní prostředí, 

technika a volný čas, tradice a řemesla 

 

 

 provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje 

technologickou kázeň  

 učí se zacházet a pracovat s různými nástroji a nářadím 

 

 zhotoví výrobky z různých materiálů 

 

 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 

 

Minimální úroveň očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  

Žák získá základní vědomosti o materiálech, nástrojích a pracovních 

postupech; provádí jednoduché práce s technickými materiály a 

dodržuje technologickou kázeň, řeší jednoduché technické úkoly s 

vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí, organizuje 

svoji pracovní činnost, pracuje s jednoduchou technickou dokumentací, 

orientuje se v pracovních postupech a návodech, dodržuje obecné zásady 

bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci 

s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při úrazu, rozlišuje různé 

druhy materiálů a zná jejich vlastnosti, zvolí vhodný pracovní postup v 

souladu s druhem zpracovávaného materiálu, správně vybere a používá 

vhodné pracovní nástroje a pomůcky, dovede pracovní postupy k 

finálnímu výrobku, dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a 

bezpečnosti práce, poskytuje první pomoc při drobném úrazu 

 

 

 

Rozvoj schopností 

poznávání – smyslové a 

estetické vnímání 

 

 

 

 

Kreativita – originalita, 

tvořivost při zpracování  

výrobků 
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Předmět: Pracovní činnosti 

Ročník:    9. 

Hodinová dotace: 1 hodina týdně 

Učivo: 

 

 

Příprava pokrmů 

 Životospráva a vhodná sestava jídelníčku 

 Základní způsoby tepelné úpravy 

potravin 

 Základní postupy při přípravě pokrmů a  

            nápojů 

 Příprava pokrmů – studená kuchyně 

 Příprava pokrmů – teplá kuchyně 

 Úprava stolu a stolování – jednoduché 

prostírání, obsluha a chování u stolu, 

výzdoba stolu, slavnostní stolování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Očekávané výstupy: 

Žák: 

 

 

 sestaví jídelníček v souladu se zásadami zdravé výživy 

 vyjmenuje a prakticky zvládá nejčastější tepelné úpravy potravin 

 

 organizuje a plánuje pracovní činnost 

 volí odpovídající technologii 

 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce 

 připraví některé  pokrmy studené kuchyně 

 připraví  některé pokrmy teplé kuchyně  

 dodržuje základní principy stolování, společenské chování u stolu 

 dodržuje zásady zdravého a příjemného prostředí v bytě 

 

 

Minimální úroveň očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  

 

Žák používá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje 

základní spotřebiče, připraví jednoduché pokrmy podle daných 

postupů v souladu se zásadami zdravé výživy, dodržuje základní 

principy stolování a obsluhy u stolu, dodržuje zásady hygieny a 

bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni.  

 

 

 

 

 

Průřezová témata: 
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Svět práce 

 Volba profesní orientace – 

sebepoznávání, sebehodnocení, vlivy na 

volbu povolání, poradenské služby 

 Možnosti vzdělávání – náplň učebních a 

studijních oborů, přijímací pohovor, 

přijímací řízení, informace a poradenské 

služby 

 Zaměstnání – způsoby hledání 

zaměstnání, psaní životopisu, pohovor u 

zaměstnavatele, problémy 

nezaměstnanosti, prac. příležitosti 

 Podnikání – formy podnikání 

 

 

 

 

 posoudí své možnosti při rozhodování o volbě povolání 

 vyhledává informace o zvolených učebních a studijních oborech 

 využije profesní informace a poradenské služby pro výběr  

vhodného pování 

 prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby 

při vstupu na trh práce, umí napsat životopis 

 

 

 

 

 

Minimální úroveň očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  

 

Žák zná pracovní činnosti vybraných profesí a má přehled o učebních 

oborech a středních školách, posoudí své možnosti v oblasti profesní, 

případně pracovní orientace přihlédnutím k potřebám běžného života  

využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného 

dalšího vzdělávání, prokáže v modelových situacích prezentaci své osoby 

při ucházení se o zaměstnání, umí napsat životopis, byl seznámen s právy 

a povinnostmi zaměstnanců a zaměstnavatelů, byl seznámen s možnostmi 

využití poradenské pomoci v případě neúspěšného hledání zaměstnání 

 

 

 

 

 

Sebepoznání 

Testy profesní orientace 

 

Komunikace – přijímací 

pohovor 
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Nepovinný předmět: Hra na flétnu 

 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 
                    Předmět je vyučován jednu hodinu týdně pro žáky od 5. do 9. třídy. Výuka 

probíhá ve specializované učebně HV (v aule 2. stupně). Při hře na flétnu žáci rozvíjejí a 

prohlubují své schopnosti a dovednosti v základních činnostech - instrumentální a poslechové. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 

Kompetence k učení 

- učitel podporuje účast žáků na soutěžích                                    

- učitel vede žáky k vyhledávání informací o hudebních skladatelích                                      

Kompetence k řešení problémů 

- učitel vede žáky k samostatnému výběru skladby 

Kompetence komunikativní 

- učitel vytváří v hodinách prostor pro vyjádření vlastního uměleckého prožitku 

- učitel zařazuje jednoduchá dechová, rytmická a melodická cvičení, pomocí nichž žák 

správně dýchá a tvoří kvalitní tón 

Kompetence sociální a personální 

- žáci se prezentují na veřejných vystoupeních (i před žáky školy) a vedeme je k tomu, 

aby vyslechli názory druhých a přiměřeně reagovali 

- vedeme žáky k tolerantnímu přístupu ke kulturním hodnotám různých národů                               

a národností 

Kompetence občanské 

- učitel nabízí žákům různé další aktivity dle jejich zájmů a možností (pěvecký sbor, 

základní umělecká škola, účast v soutěžích) 

- učitel vede žáky k tomu, aby chápali umění a kulturu jako nedílnou součást lidského 

života 

- podporuje žáky v jejich vlastní umělecké tvorbě, kterou mohou prezentovat před 

veřejností na různých vystoupeních  
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Nepovinný předmět: Hra na flétnu  

Ročník:  5. - 9.   

Hodinová dotace: 1 hodina týdně  

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 

 postoj, dýchání, nasazení tónu (rovný 

tón)                                                                                                                   

 

 údržba nástroje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 rytmická a melodická cvičení (stupnice 

C dur)                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 hra s doprovodným nástrojem (bez 

doprovodu) písní lidových a 

přednesových skladeb v rozsahu c1 – 

c3                                                                                                                                                  

 legato, staccato, tenuto                                                                                                                                                         

 melodické ozdoby                                                                                                                                                                      

 hudebně výrazové prostředky                                                                                                                                        

 souhra v souboru                                                                                                                                                               

 hudební nauka 

 

 

 

 správně stojí, drží nástroj a nadechuje se                                                                                                                                       

 tvoří kvalitní tón                                                                                                                                                     

 dbá na správnou údržbu nástroje                                                                                                                                      

 zopakuje po učiteli rytmické útvary a zahraje jednoduchá 

melodická cvičení                                                                                            

 ovládá stupnici C dur                                                                                                                                                            

 čte notový zápis v potřebném hmatovém rozsahu                                                                                          

 hraje lidové písně (skladby) bez doprovodu či s doprovodem 

jiného hudebního nástroje                                                                                                          

 uplatní hru legato, staccato a tenuto                                                                                                                           

 zahraje jednoduché melodické ozdoby                                                                                                                                                 

 využívá hudebně výrazové prostředky                                                                                                                              

 uplatňuje získané dovednosti při souhře v souboru                                                                                         

 ovládá základy hudební nauky                                                                                                                                       

 prezentuje se na veřejných vystoupeních                                                                                                                                                 
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Nepovinný předmět: Sborový zpěv 

 
Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Předmět je vyučován dvě hodiny týdně pro žáky od 5. do 9. třídy. Výuka probíhá ve 

specializované učebně HV (v aule 2. stupně). Při sborovém zpěvu žáci rozvíjejí a prohlubují 

své schopnosti a dovednosti v základních činnostech - vokální, instrumentální a hudebně 

pohybové. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 

Kompetence k učení 

- učitel klade důraz na čtení s porozuměním a práci s textem  

- učitel podporuje účast žáků na pěveckých soutěžích                                                                         

Kompetence k řešení problémů 

- učitel vede žáky k samostatnému výběru písní do programu  

Kompetence komunikativní 

- učitel vytváří v hodinách prostor pro vyjádření vlastního uměleckého prožitku 

- učitel zařazuje hlasová a dechová cvičení, pomocí nichž žák správně dýchá, používá 

hlas a zřetelně artikuluje  

Kompetence sociální a personální 

- žáci se prezentují na veřejných vystoupeních (i před žáky školy) a vedeme je k tomu, 

aby vyslechli názory druhých a přiměřeně reagovali 

- vedeme žáky k tolerantnímu přístupu ke kulturním hodnotám různých národů                                   

a národností 

Kompetence občanské 

- učitel nabízí žákům různé další aktivity dle jejich zájmů a možností (hra na flétnu, 

základní umělecká škola, účast v soutěžích) 

- učitel vede žáky k tomu, aby chápali umění a kulturu jako nedílnou součást lidského 

života 

- podporuje žáky v jejich vlastní umělecké tvorbě, kterou mohou prezentovat před 

veřejností na různých vystoupeních  
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Nepovinný předmět: Sborový zpěv  

Ročník:  5. - 9.   

Hodinová dotace: 2 hodiny týdně  

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 

 hlasová hygiena, pěvecké dýchání, 

vokalizace, nasazení tónu, střídavý 

dech                                                                              

 pěvecké dělení slov: frázování                                                                                                                                           

 hlasová hygiena v době mutace                                                                                                                                    

 hlasová nedostatečnost a některé 

způsoby její nápravy                                                                                          

 seznámení s technikou vokálního 

projevu: falzet                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 rozšiřování hlasového rozsahu                                                                                                                                            

 rytmická a intonační cvičení                                                                                                                                               

 jednohlasý i vícehlasý zpěv písní v dur                    

i moll (písně lidové, umělé, populární, 

různá slohová období)                                                                                                                                                                               

 hudebně výrazové prostředky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 hra a tvorba doprovodů s využitím 

nástrojů Orffova instrumentáře                                                                     

 taneční kroky a vlastní pohybové 

ztvárnění písně (lidové tance) 

 

 

 

 

 

 

 

 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při 

mluvě                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 zpívá intonačně a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase 

v durových a mollových tóninách                                                                                 

 

 orientuje se v písni a vnímá užité hudebně výrazové 

prostředky                                                                                                                                                                                                   

 hraje a vytváří jednoduché doprovody k písním (využívá 

Orffovy hudební nástroje)                                                                                                                                  

 zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k písni a zvládá 

jednoduché lidové tance                                                                                             

 prezentuje se na veřejných vystoupeních                                                                                                                                                 
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Volitelný předmět – Estetická výchova 

 
Charakteristika vyučovacího předmětu: 

 

Výuka estetické výchovy se zaměřuje především  na  rozvoj estetického cítění žáků, rozvoj 

tvořivosti a fantazie žáků., využití nejrůznějších výtvarných technik, kresbu, malbu, koláže, 

grafiku, keramiku. Estetická výchova  podněcuje zájem žáků o umění, zejména výtvarné,   

a prohlubuje kulturní rozhled. 

 

Vzdělávání v předmětu Estetická výchova je zaměřeno na: 

-  poznávání různých výtvarných  metod 

-  rozvoj tvořivosti žáků aktivním osvojováním různých výtvarných technik 

-  rozvoj fantazie a schopnosti vyjádřit se 

 

Hodinová dotace:  1 hodina týdně 

 

Výchovně vzdělávací strategie: 

 

Kompetence k učení 

- učitel motivuje žáky k učení ukázkami z vlastní tvorby nebo tvorby jiných žáků 

- žáci prakticky uplatňují získané  poznatky 

- učitel doporučuje žákům další aktivity (návštěvy výstav, kulturních památek…) 

 

Kompetence k řešení problémů 

- učitel vede žáky při hledání vlastních postupů při řešení daného výtvarného problému 

- učitel vede žáky ke kritickému hodnocení vlastní tvorby a k hledání jiných variant 

zpracování výtvarného problému 

 

Kompetence komunikativní 

- žák je veden ke schopnosti vyjádřit své mínění při hodnocení výsledků své práce a 

práce ostatních žáků 

 

Kompetence sociální a personální 
- žáci jsou vedeni k vzájemné pomoci a spolupráci při realizaci skupinového projektu 

 

Kompetence občanské 

- žáci se podílejí na celkové výzdobě třídy a školy, učí se pocitu odpovědnosti i 

estetickému vnímání 

- učitel pomáhá žákům vytvářet pozitivní postoj k uměleckým dílům, zapojuje žáky do 

kulturního dění (výstavy) 

 

Kompetence pracovní 

- žáci získávají  větší zručnost  při různých výtvarných technikách 

- žáci mohou prezentovat výsledky své práce (výtvarné práce, výstavy, výzdoba školy)
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Předmět: Estetická výchova 

Ročník:    7. – 9.  

Hodinová dotace: 1 hodiny týdně 

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 

 Základní a praktické pracovní 

dovednosti a návyky z různých oblastí-

opracování dostupných a vhodných 

materiálů 

 

 

 

 Správná volba 

nástrojů,nářadí,pomůcek,materiálů při  

tvořivých činnostech-užití přírodnin a 

přírodních materiálů pro jednoduchou 

ozdobu,výzdobu 

 

 

 Vliv estetiky obytného prostředí na 

člověka,význam barev a tvarů v bytě-

hygienické požadavky,vkus,estetické 

ladění barev 

 

 Estetická a užitá hodnota 

výrobků,průmyslový design a technická 

estetika,estetická úroveň,reklamy 

 

  

 Dodržuje zásady a hygienu práce při práci s přírodními 

materiály 

 Používá různé techniky- stříhání,řezání,zdobení 

 Dbá na estetiku 

 

 

 

 Prakticky používá nástroje k zhotovení jednotlivých 

výrobků-nůž,tavnou pistoli,barvy apod. 

 Nápaditě využívá odpadový materiál pro zdobení 

 

 

 

 

 Seznámí se s hygienickými požadavky při výběru nábytku 

pro domácnost 

 Navrhne svůj vlastní pokoj s maximálním sladěním 

barev,designu nové doby-porovnává s lidovou tradicí 

 

 Používá výtvarné techniky při zpracování reklamy na 

jednotlivé potraviny-kombinuje různé techniky,spojuje vždy 

s estetickým cítěním pro barvu 

 

 

Rozvoj schopností 

poznání-estetické cítění 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smyslové 

vnímání,rozhovor 

 

 

 

 

 

Originalita nápadů  při 

tvoření 

 

Estetické cítění 
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 Současná oděvní kultura,mládež a 

odívání 

 

 

 

 Písmo a jeho komunikativní a estetická 

funkce 

 

 

 Krásy přírody a vztah k životnímu 

prostředí 

 

 

 

 

 Seznámí se s odíváním lidí od doby kamenné po 

současnost,navrhne si oděv pomocí odpadového materiálu 

 

 

 

 Prokáže estetické cítění při návrhu reklamy pro film,využije 

různé techniky písma-PC 

 

 

 Pozoruje životní prostředí,hodnotí a napomáhá k jeho 

udržení nebo vylepšení 
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Volitelný předmět – Domácnost 

 
Charakteristika vyučovacího předmětu: 

Vyučovací předmět Domácnost patří svou podstatou k činnostnímu  učení, žáci zde uplatňují 

zručnost, své individuální dovednosti získané v rodině, mohou realizovat své nápady. Při výuce se 

zaměřujeme na získávání praktických  pracovních dovedností a návyků, které žáci využijí 

v budoucím  rodinném životě. 

 Úkolem vyučovacího předmětu je vytvářet u žáků kladný vztah  k práci a rozvíjet jejich 

pracovní dovednosti . V 7. ročníku  rozvíjíme dovednosti v oblasti přípravy pokrmů a stolování, 

v 8. ročníku se zaměřujeme na ruční práce a šití, v 9. ročníku  celkové vedení domácnosti a také 

péči o dítě. 

 

Hodinová dotace: 1 hodina týdně 

 

Výchovně vzdělávací strategie 

  

Kompetence k učení 
- žák vyhledává informace z různých  zdrojů a učebních  impulsů ( recepty, knihovna, 

internet,   činnostní učení) 

 

Kompetence k řešení problémů 
- učitel vede žáky ke správné organizaci, plánování práce, používání vhodných  

pomůcek při práci 

- učitel podporuje vlastní  nápady žáků, tvořivost, rozvíjí  jejich logické uvažování 

 

Kompetence komunikativní 
-  žáci  hovoří o poznaných  souvislostech a zkušenostech  ze svého  života 

- žákům  je dán prostor k vyjádření vlastního  názoru 

 

Kompetence sociální  
- žáci se  učí  vzájemné toleranci a zodpovědnosti za plnění dílčích částí společenského úkolu 

-  jsou vedeni k tomu, aby v případě potřeby dokázali požádat o pomoc a sami byli ochotni 

podle svých možností poskytnout pomoc 

 

Kompetence občanská 
      -     učitel vede žáky k vzájemnému slušnému chování bez hrubostí a násilí, k ohleduplnému  a   

            citlivému vztahu k lidem, přírodě, životnímu prostředí,  kulturním a etickým  hodnotám 

      -     žák chápe práci a pracovní činnost jako příležitost k seberealizaci 

 

Kompetence pracovní 

-  učitel dbá na udržování pořádku na pracovním  místě, dodržování  bezpečnostních a 

hygienických pravidel  a na osvojování základních  pracovních  návyků, na kladný vztah 

k práci a odpovědnosti za kvalitu své práce 

      -     učitel zařazuje do hodin praktické  činnosti, kde mohou žáci uplatnit svoji zručnost 

      -     žák se orientuje v různých oborech  lidské činnosti, formách  práce a osvojuje si potřebné    

            poznatky pro další život 
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Předmět: Domácnost 

Třída :     7. - 9. ročník 

Hodinová dotace:   1 hodina týdně 

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 

 Kuchyně – základní vybavení, 

udržování pořádku a čistoty, 

bezpečnost při práci 

 Zdravá výživa, složky zdravé výživy, 

zdravé stravování 

 Příprava pokrmů – studená kuchyně- 

pomazánky, saláty, nápoje 

 Příprava pokrmů – teplá kuchyně – 

polévky, moučníky, jednoduché 

pokrmy 

 

 Základy  technik s textilem a s přízí 

 Háčkování, základní prvky 

 Ruční šití, šití na stroji 

 Vyšívání , druhy výšivek 

 Tkaní 

 

 

 Péče o dítě – plánované rodičovství, 

antikoncepce,  těhotenství a vývoj 

plodu, porod, první rok života dítěte, 

péče o dítě 

 

 Praktická péče o dítě 

(přebalování,koupání, oblékání…) 

  

 používá základní kuchyňské náčiní 

 bezpečně obsluhuje domácí spotřebiče 

 umí udržet pořádek a čistotu při práci v učebně domácích 

prací 

 sestaví jednoduchý jídelníček odpovídající zásadám zdravé 

výživy 

 zvládá úpravu pokrmů za studena (saláty, pomazánky) 

 zvládá úpravu jednoduchých pokrmů teplé kuchyně (polévky, 

těstoviny, toasty , sladká jídla …) 

 

 zvládá základní druhy výšivek 

 dokáže zhotovit bambulky, střapce 

 dokáže použít základní prvky háčkování 

 zdokonaluje se v základech ručního šití 

 seznamuje se s prací na šicím stroji 

 seznamuje se s  technikou tkaní 

 

 chápe význam  plánovaného rodičovství, vysvětlí význam a 

vyjmenuje  různé druhy antikoncepce 

 

 seznámí se s průběhem těhotenství a vývojem plodu 

 

 charakterizuje první rok života dítěte 

 zvládá základní praktickou péči o dítě 

 

Kreativita 
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Volitelný předmět – Sportovní hry 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 

 

Vzdělávání ve volitelném předmětu Sportovní hry je zaměřeno na: 

-       regeneraci a kompenzaci jednostranné zátěže působené pobytem ve škole 

-       rozvoj pohybových dovedností a kultivaci pohybu 

-       poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty 

-       obsah je především zaměřen  na hry, atletika je zařazována podle složení skupiny a zájmu    

žáků                                        

 

Časová dotace:  7. – 9. ročník – 1 hodina týdně 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie: 

 

Kompetence k učení 

-       žák  je veden k osvojení si základního tělocvičného názvosloví 

-        učí se cvičit podle jednoduchého nákresu nebo popisu cvičení 

-        změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími 

-        orientuje se v informačních zdrojích o aktivitách a sportovních akcích. 

 

Kompetence komunikativní     

-     žák  je veden ke spolupráci při jednoduchých týmových pohybových činnostech  

-        učí se reagovat na základní povely a pokyny a sám je i vydává 

-        zorganizuje jednoduché pohybové soutěže, činnosti a jejich varianty 

 

Kompetence k řešení problémů 
-     žák  uplatňuje zásady bezpečného chování ve sportovním prostředí a adekvátně reaguje v  

situaci úrazu spolužáka, 

-       řeší problémy v souvislosti s nesportovním chováním, nevhodným sportovním prostředím  

a nevhodným sportovním náčiním a nářadím 

 

Kompetence sociální a personální 

-  žák  je veden k jednání v duchu fair-play - dodržuje pravidla, označí přestupky, -

        respektuje opačné pohlaví,  

-      zvládá pohybové činnosti ve skupině  

 

Kompetence občanské 

-    žák se podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu a projevuje  přiměřenou 

      samostatnost a vůli po zlepšení své zdatnosti, 

-       spojuje svou pohybovou činnost se zdravím, 

-       zařazuje si do vlastního pohybového režimu korektivní cvičení, 

-        je veden ke kritickému myšlení, hodnotí cvičení, 

-        učí se být ohleduplní a taktní. 

Kompetence pracovní 

-      žák  je veden učitelem  k uplatňování hlavních zásad hygieny a bezpečnosti při 

pohybových    činnostech v běžném životě, 

-      učí se užívat jednotlivé tělocvičné nářadí a náčiní.
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Předmět: Sportovní hry 

Třída :     7. - 9. ročník 

Hodinová dotace:   1 hodina týdně 

Učivo: Očekávané výstupy: 

Žák: 

Průřezová témata: 

 

 Volejbal 

 

 Přehazovaná 

 

 Fotbal 

 

 Basketbal 

 

 Florbal 

 

 Ringo 

 

 Házená 

 

 Stolní tenis 

 

 Posilování 

 

 Pohybové hry a netradiční pohybová 

cvičení 

 

 

  

 volí odpovídající sportovní oblečení 

 správně používá terminologii 

 zvládá správnou  techniku sport. her 

 zná pravidla jednotlivých her 

 zvládá organizaci a řízení herních činností 

 umí použít různé herní systémy, herní kombinace,  

 herní činnosti 

 dodržuje pravidla fair play 

 zná a dodržuje pravidla bezpečnosti při sport. hrách 

 rozvijí zdravou  soutěživost 
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Hodnocení žáků a autoevaluace školy 

Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání.  

Obecné zásady: 
-  při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a          pedagogický takt vůči žákovi 

-   při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáků, k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních 

výkonech pro určitou indispozici 

- při klasifikaci učitel přihlíží k aktivitě žáka, k projevovanému zájmu o předmět  plněním úkolů nad rámec školních povinností 

-  podklady pro klasifikaci učitel získává: 

-     soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování           

-     zkouškami písemnými, ústními, praktickými, pohybovými, didaktickými testy 

-   písemnou práci z učiva za delší období (čtvrtletní práce) přesahující 30 minut mohou žáci psát v jednom dni pouze jednu – takové práce 

oznámí vyučující žákům předem (nejméně jeden týden) a ostatní vyučující informuje zápisem termínu do třídní knihy 

-   na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období – přihlíží se 

k systematičnosti v práci žáka, stupeň prospěchu se neurčuje pouze na základě průměru z klasifikace za příslušné období 

-   v předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační období příslušní učitelé po vzájemné dohodě 

 

6.1  Hodnocení a klasifikace 
 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků je vyjádřeno známkami.  Známka je stanovena na základě klasifikačního řádu, jenž je součástí 

školního řádu.  Hodnocení žáků na vysvědčení se provádí : na prvním stupni číslicí, na druhém stupni slovně. 

 

A. v předmětech s převahou naukového zaměření  
 

 Stupeň 1 (výborný) 

Žák samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti. Myslí logicky správně. Ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice 

a zákonitosti uceleně a přesně, chápe vztahy mezi nimi a smysluplně propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Jeho 

ústní a písemný projev je správný, přesný, výstižný, účinně se zapojuje do diskuze. Je schopen samostatně studovat vhodné texty, řešit problémy 

a obhajovat svá rozhodnutí. Plně respektuje demokratické principy, uvědoměle a aktivně pracuje v týmu, jeho působení je velmi přínosné. Je 

téměř vždy schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů. 
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 Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák s menšími podněty učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ovládá 

požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti s drobnými chybami, které po upozornění umí odstranit.Ústní a písemný projev mívá 

menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků je zpravidla bez podstatných nedostatků. Zapojuje se do diskuze. Je 

schopen s menší pomocí studovat vhodné texty, řešit problémy a obhajovat svá rozhodnutí. 

Respektuje demokratické principy, v podstatě uvědoměle a aktivně pracuje pro tým, jeho působení je přínosné. Je většinou schopen 

sebehodnocení a hodnocení ostatních členů. 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žák se v uplatňování osvojovaných poznatků a dovedností  dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů podle podnětů učitele. 

Má nepodstatné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí, s většími 

chybami propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele 

korigovat. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. Částečně  se zapojuje do diskuze. Je schopen 

studovat podle návodu učitele. Občas nerespektuje demokratické principy, v týmu pracuje ne příliš aktivně, jeho působení je přínosné v menší 

míře. Je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů.  

  

Stupeň 4 (dostatečný) 

U žáka se v uplatňování osvojených poznatků a dovedností  vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je 

nesamostatný. Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery, chybně propojuje do širších celků 

poznatky z různých vzdělávacích oblastí. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má 

vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, málo se zapojuje do diskuze. Závažné chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při 

samostatném studiu má velké těžkosti. Demokratické principy respektuje jen občas, práce v týmu se pouze účastní. Jeho působení není příliš 

přínosné. Sebehodnocení a hodnocení ostatních členů je schopen málokdy. 

  

Stupeň 5 (nedostatečný) 

U žáka se v uplatňování osvojených vědomostí a dovedností  vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí 

nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Žák si požadované poznatky neosvojil, nesmyslně propojuje do širších celků poznatky 

z různých vzdělávacích oblastí.  Neprojevuje samostatnost v myšlení. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, 

přesnosti, i výstižnosti, nezapojuje se do diskuze. Chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Vůbec nerespektuje demokratické principy, 

nepracuje pro tým. Svou činností narušuje spolupráci, jeho působení není pro tým přínosné. Správného sebehodnocení a hodnocení ostatních 

členů není schopen. 
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 B. ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření 

 
Stupeň 1 (výborný) 

Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí.Vždy používá 

bezpečně a účinně materiály,nástroje a vybavení. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný a přesný. Osvojené vědomosti, 

dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Aktivně se zajímá o umění a estetiku. Jeho tělesná zdatnost má vysokou úroveň. 

  

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák je v činnostech aktivní, převážně samostatný, využívá své osobní předpoklady, které úspěšně rozvíjí. Používá bezpečně a účinně materiály, 

nástroje a vybavení. Jeho projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje 

méně tvořivě. Má zájem o umění a estetiku. Je tělesně zdatný. 

Stupeň 3 (dobrý) 
Žák je v činnostech méně aktivní, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. 

Materiály, nástroje a vybavení používá bezpečně a účinně pouze někdy. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a 

dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. 

  

Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák je v činnostech málo aktivní i tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Materiály, nástroje a vybavení většinou 

nepoužívá bezpečně a účinně. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi 

malý zájem a snahu. 

  

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Materiály, nástroje a vybavení nepoužívá téměř nikdy bezpečně a 

účinně. Jeho projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje 

zájem o práci. 

 

 

Jestliže je žák z výuky některého předmětu v prvním nebo druhém pololetí uvolněn (§50 odst. 2 školského zákona), uvádí se na 

vysvědčení místo hodnocení  slovo „uvolněn(a)“. 

Pokud je absence žáka ve vyučovacích předmětech v prvním nebo druhém pololetí vyšší než 40 %, není žák v těchto předmětech 

klasifikován. Klasifikaci si může doplnit v náhradním termínu, který určí ředitel školy. Nelze-li žáka z některého nebo ze všech předmětů 



 

 

284 
 

v prvním nebo druhém pololetí hodnotit  ani v náhradním termínu (§52 odst. 2 a 3 školského zákona), uvádí se na vysvědčení místo hodnocení 

slovo „nehodnocen(a)“. 

 

  

C. Hodnocení v nepovinných předmětech 

 

Stupeň 1  

Žák úspěšně pracuje, má o něj zájem, je připravený, aktivní 

Stupeň 2  

Žák je snaživý, ale pracuje s nedostatky. 

 
 

Celkové hodnocení 

 
 Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: 

 

-         prospěl(a) s vyznamenáním 

Žák prospěl s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení 

stupněm prospěchu horším než 2 – chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 

programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního 

hodnocení a klasifikace postupuje škola podle pravidel hodnocení žáků podle § 14 odst. 1 písm. e) 

 

-         prospěl(a) 

Žák prospěl, není-li  v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm 

prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením. 

-         neprospěl(a) 

Žák neprospěl, je -li  v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm 

prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením.  
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C.  Hodnocení chování 

 
Klasifikaci chování navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují a s ostatními pedagogy a rozhoduje o ní ředitel po 

projednání na pedagogické radě. 

Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel školního řádu a slušného chování. 

Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka.Škola hodnotí chování žáka ve škole a na akcích pořádaných 

školou.  

Kritéria hodnotí třídní učitelé v průběhu čtvrtletí, udělí nebo navrhnou příslušná výchovná opatření pedagogické radě. Výchovná opatření 

zapíší do dokumentace žáka a oznámí důvody udělení výchovného opatření prokazatelným způsobem zákonnému zástupci žáka do 3 dnů od 

jejich udělení. 

 

 

Stupeň 1 ( velmi dobré) 

Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a školní řád. Má kladný vztah ke spolužákům, přispívá k upevňování dobrých vztahů ve třídě a 

pracovních podmínek při vyučování. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle, je přístupný domluvě. 

 

Stupeň 2 (uspokojivé)  

Žák se i po udělení důtky ředitele školy opakovaně dopouští méně závažných přestupků, za něž mu byla udělena,  nebo se dopustil závažného 

porušení školního řádu. Předchozí výchovná opatření se minula účinkem, nedošlo k zlepšení chování. Je však přístupný výchovnému působení a 

své chyby si uvědomuje, snaží se je napravit. 

 

Stupeň 3 (neuspokojivé) 

Chování žáka ve škole i mimo školu je v rozporu s pravidly chování a ustanoveními školního řádu. Opakovaně se dopouští závažných přestupků i 

přes výchovná opatření k posílení kázně. Svým chováním narušuje pracovní podmínky pro vyučování, ohrožuje zdraví a vzdělávání ostatních 

žáků.  

 

Výchovná opatření 

Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné osoby po projednání na pedagogické radě udělit pochvalu 

ředitele školy za mimořádný projev lidskosti nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin, nebo za dlouhodobou úspěšnou práci a 

reprezentaci školy. 
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Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětů ostatních pedagogů žákovi udělit pochvalu třídního učitele za 

výrazný projev školní iniciativy a za úspěšnou práci. 

Za porušování povinností stanovených školním řádem může být žákovi uděleno: 

Napomenutí třídního učitele – žák se dopouští velmi drobných provinění, ale opakovaně      ( zapomínání pomůcek a ŽK, občasná nekázeň, 

neplnění domácích úkolů ..) 

Důtka třídního učitele – žák se dopouští závažnějších přestupků ( úmyslná nekázeň v hodinách, narušování výuky, narušování práce spolužáků, 

hrubé a vulgární vyjadřování, opakované pozdní příchody,úmyslné ničení majetku školy, přepisování známek a podvody..) 

Důtka ředitele školy – žák se dopouští opakovaně závažných nebo jednorázově velmi závažných přestupků ( záškoláctví v menším rozsahu, 

nevhodné chování vůči učitelům a nerespektování příkazů učitelů, napadení spolužáků,  předchozí udělená opatření se minula účinkem) 

  

Způsob získávání podkladů pro hodnocení  
Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních 

výkonech pro určitou indispozici. 

Podklady pro hodnocení  a klasifikaci získávají vyučující  zejména: soustavným diagnostickým pozorováním žáků, sledováním jeho výkonů a 

připravenosti na vyučování, různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové.......), kontrolními písemnými pracemi, 

analýzou výsledků různých činností žáků, konzultacemi s ostatními vyučujícími a podle potřeby i psychologickými a zdravotnickými 

pracovníky. 

Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, 

výtvorů. 

Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých 

obdobích. 

Vyučující zajistí zapsání známek také do třídního katalogu a dbá o jejich úplnost. 

Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Při dlouhodobějším pobytu žáka mimo školu (lázeňské léčení, léčebné 

pobyty, dočasné umístění v ústavech, apod.) vyučující respektuje známky žáka, které škola sdělí škola při instituci, kde byl žák umístěn žák se 

znovu nepřezkušuje. 

Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák 

dosáhl za celé klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje pouze na základě průměru z klasifikace za příslušné období. 

Případy zaostávání žáků v učení  a nedostatky v jejich chování se projednají v pedagogické radě. 

Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka: třídní učitel a učitelé jednotlivých předmětů v polovině prvního a druhého 

pololetí; třídní učitel nebo učitel, jestliže o to zákonní zástupci žáka požádají.V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje rodiče 

vyučující předmětu bezprostředně a prokazatelným způsobem. 
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Třídní učitelé jsou povinni seznamovat ostatní učitele s doporučením psychologických vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení a 

klasifikace žáka a způsobů získávání podkladů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 6.2  Autoevaluace školy 

Autoevaluace – vnitřní hodnocení školy napomáhá ke zkvalitnění a zefektivnění vzdělávání a výchovy ve  škole.  Vnitřní hodnocení školy 

stanoví § 11 a  §12 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, 

výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. 

1. Oblasti autoevaluace 

 materiální, technické, ekonomické, hygienické a další podmínky ke vzdělávání 

 průběh  a výsledky vzdělávání 

 spolupráce s rodiči, školskou radou, veřejností, zřizovatelem 

 personální oblast - řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

 klima školy  

2. Cíle a kritéria autoevaluace 
Cílem autoevaluace školy je zjistit aktuální informace o stavu školy a tím získat podklady pro plánování a realizaci dalšího rozvoje školy. 

Kritéria autoevaluace jsou stanovována pro jednotlivé dílčí cíle, které si škola stanovuje na každý školní rok (jsou stanoveny v rámcovém 

plánu práce pro každý školní rok).  
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Podmínky ke vzdělávání 
Cíle: udržení stávajících podmínek ke vzdělávání ve škole v souladu s ŠVP a s RVP, zajištění materiálních, technických, hygienických a dalších 

podmínek ke vzdělávání, kvalifikovaný pedagogický sbor 

Kritéria hodnocení: získávání dostatečných finančních zdrojů na provoz ( udržet zájem žáků o naši školu), míra obnovy vybavení školy, další 

vzdělávání učitelů 

Nástroje hodnocení: pozorování, rozbory dokumentace, pohovory s učiteli a dalšími pracovníky školy, se zástupci školské rady a zastupiteli, 

dotazníková šetření. 

Časový harmonogram: průběžně, trvale 

 

 

Průběh a výsledky vzdělávání 
Cíle: dosažení co nejkvalitnějších výsledků odpovídajících individuálním možnostem žáků, umožnění pocitu úspěšnosti a seberealizace při 

školní práci, minimalizace výchovných problémů, realizace ŠVP v souladu s RVP, výlety a exkurze, lyžařský kurz, akce školy 

Kritéria hodnocení: prostřednictvím kvalifikovaných pedagogických pracovníků postupné zlepšování výsledků vzdělávání žáků, individuální 

přístup k žákům,  porovnání výsledků žáků s jinými školami, vedení vyučovacího procesu v souladu s ŠVP, využívání kvalitní práce výchovného 

poradce a protidrogového preventisty, spolupráce s poradenskými zařízeními, úspěšnost v přijímacích řízeních na SŠ a v plošných testováních 

žáků, stmelování kolektivů žáků při školních akcích. 

Nástroje hodnocení: zjištění úrovně vzdělávání žáků (testy CERMAT, Kalibro), srovnávací testy a prověrky,  vzájemné hospitace, rozbory 

úspěšnosti v přijetí na SŠ, rozhovory s rodiči, účast na soutěžích, analýza úspěšnosti a spokojenosti žáků na lyžařském kurzu i na dalších akcích 

školy (výlety, exkurze) 

Časový harmonogram: čtvrtletní hodnocení výchovně vzdělávacích výsledků žáků na pedagogických radách, školní a třídní akce  průběžně, dle 

plánu školy,  třídní schůzky, testování CERMAT (kalibro) – únor 

 

 

Spolupráce s rodiči, školskou radou, veřejností, zřizovatelem 
Cíle: kvalitní spolupráce s rodiči, aktivní spolupráce se školskou radou, radou rodičů a zřizovatelem, kvalitní prezentace školy na veřejnosti 

Kritéria hodnocení: zajištění optimání naplněnosti školy, dobré vztahy s rodiči, veřejností a zřizovatelem, úspěšnost akcí na veřejnosti, 

hodnocení v místním tisku 

Nástroje hodnocení: rozhovory, rozbory dokumentace, veřejná vystoupení žáků, dotazníky, mimoškolní aktivity žáků, účast našich žáků na 

akcích města 
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Časový harmonogram:  3x ročně třídní schůzky,  individuální konzultace dle dohody, vánoční a jarní koncert pro rodiče, vánoční besídka školní 

družiny,  školní akademie pro rodiče a veřejnost( konec května), vystoupení pěveckého sboru na akcích města (vítání občánků, oslavy rumburské 

vzpoury), sledování kvality mimoškolních aktivit, schůzka školské rady, jednání rady rodičů, dotazníková šetření v případě potřeby 

 

 

Personální oblast 
Cíle:  kvalitní řízení školy, kvalifikované personální obsazení pedagogických a provozních zaměstnanců, zajištění odborného růstu pedagogů, 

vzdělávání vedoucích pracovníků školy 

Kritéria hodnocení:   účast  na akcích  DVPP (Další vzdělávání pedagogických pracovníků), 

aktivita  a zájem o nové metody vyučování 

Nástroje hodnocení: pohovory, hospitace, pozorování, analýza dokumentace 

Časový harmonogram:  trvale, průběžně 

 

 

Školní klima 
Cíle:  spokojenost žáků i pracovníků školy, příjemné, nekonfliktní prostředí, dobré mezilidské vztahy, zlepšování estetického vzhledu školních 

prostor 

Kritéria: spokojený žák i pracovník 

Nástroje hodnocení:  dotazníkové šetření - žákovské, rodičovské a učitelské dotazníky na klima školy, pozorování, pohovory 

Časový harmonogram:  dotazníky  na klima školy (1x za 2 roky) 
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