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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, 

Lípa, příspěvková organizace 

Adresa školy: ZŠ - Lípa 66, 582 57  Lípa 

MŠ – Lípa 211, 582 57  Lípa 

ŠJ – Lípa 191, 582 57  Lípa 

Další kontaktní údaje:  

telefon: 569 437 700, 775 313 736 

webové stránky: www.zslipa.cz 

mail: zslipa@hbnet.cz 

I Z O: 102 006 296 

REDIZO: 600 086 607 

IČ:  70 891 656 

Zařazení do sítě škol: 1. září 1996 

Zřizovatel: Obec Lípa, Lípa 93, 582 57 

 

2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

2.1. Úplnost a velikost školy 

Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa, příspěvková organizace je plně 

organizovanou venkovskou školou – našimi součástmi jsou základní škola 

s 1. až 9. postupným ročníkem, mateřská škola s kapacitou 93 dětí, školní jídelna a školní 

družina. Celý areál školy je umístěn v klidné části obce, skládá se ze 4 budov, dětského hřiště, 

školního pozemku a prostoru pro relaxaci dětí a žáků. 

Škola nese jméno básníka, překladatele a grafika Bohuslava Reynka, který se narodil a žil 

v blízkém Petrkově. V duchu jeho díla se snažíme o směřování naší školy - výchova člověka, 

který se dokáže aktivně zařadit do života, který je současně vnímavý k druhým lidem, 

s dobrým vztahem k přírodě a životnímu prostředí, člověka, který si uvědomuje svoji 

spoluzodpovědnost za kvalitu podmínek života na Zemi. Důraz klademe zejména na pocit 

mailto:zslipa@hbnet.cz
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bezpečí a mezilidské vztahy mezi učiteli, žáky a ostatními zaměstnanci, ale také rodiči 

a širokou veřejností. 

Naším cílem je vytvářet žákům takové podmínky a příležitosti, aby byli zodpovědní a zdravě 

sebevědomí, aby byli vybaveni vědomostmi, dovednostmi a návyky, se kterými se v životě 

uplatní a najdou si tu svoji cestu, na níž možná silou svých osobností změní společnost.  

Stavíme proto na principech školy: 

 otevřené 

 pro všechny - multikulturní, neselektivní - nabízející vzdělávání všem dětem 

 podporující různost – každý jedinec má své individuální možnosti, nadání, druh 

inteligence 

 schopné integrovat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami i žáky nadané 

 podporující kvalitu 

 budující pevné základy celoživotního vzdělávání - podporující u žáků zájem, vnitřní 

motivaci, schopnost učit se, zaujetí a chuť objevovat, schopnost sebehodnocení 

 poskytující všem žákům k učení přiměřený čas 

 umožňující žákům dosahovat výsledky a poskytující potěšení z učení 

 poskytující žákům dostatek znalostí a dovedností z různých oblastí lidské činnosti 

 umožňující žákům přemýšlet nad svými hodnotami a postoji 

 podporující komunikaci 

 vybavující žáky dovednostmi podporující účinnou komunikaci 

 zaměřenou na výuku jazyků (mateřského i cizích) s důrazem na jejich komunikativní 

stránku 

 dávající možnost výběru a volby, s cílem rozvíjet u žáků schopnost přijímat 

odpovědnost za vlastní rozhodnutí a nést i důsledky těchto rozhodnutí 

 podporující praxi, skutečný život 

 zaměřené především na rozvoj dovedností užitečných pro život 

 poskytující dostatek příležitostí k aktivní, tvůrčí a praktické činnosti žáků (smysluplná 

činnost žáků,  praktické výstupy) 

 poskytující dostatek zpětné vazby žákům, ukazující žákům možnosti využití 

osvojených poznatků v běžném životě 

 poskytující žákům všechny druhy gramotnosti (matematickou, finanční, čtenářskou, 

počítačovou, informační, přírodovědnou a jiné)  

 podporující rozvoj občanských postojů, úctu k národním tradicím 

 podporující poznávání národních tradic různých národů a úctu k respektováním těchto 

tradic u ostatních lidí 

 podporující spolupráci 

 vytvářející podmínky a příležitosti pro práci v týmech, rozvíjející dovednosti týmové 

práce a vedoucí žáky k poznání nutnosti (potřebnosti) spolupráce s ostatními 

 stimulující spolupráci individualit 

 vedoucí a motivující žáky k pomoci slabším  

 podporující zdraví 

 vytvářející bezpečné a podnětné prostředí, vstřícnou a přátelskou atmosféru 
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 všestranně podporující co nejpestřejší pohybové, relaxační a sportovní aktivity žáků 

jako součást povinné výuky, nadstavbové části výuky i volného času  

 podporující zdravotně orientovanou zdatnost žáků 

 podporující zdravou výživu dětí 

 umožňující vzdělávání komunity 

 umožňující vzdělávání veřejnosti (lektorská činnost pedagogů i externích pracovníků) 

 umožňující využívat zařízení školy k dalšímu vzdělávání a ke kulturním akcím 

pro veřejnost (knihovna, PC učebna, kmenové třídy) 

 spolupracující 

 otevřená rodičům i veřejnosti k návštěvě výuky, konzultacím s pedagogickými 

pracovníky školy 

 spolupracující s obcí, partnery 

2.2. Charakteristika pedagogického sboru 

Nevelký pedagogický sbor (do 15 členů) splňuje požadavky, které na pedagogy klade zákon 

č. 563/ 2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném 

znění. Ve škole pracuje výchovný poradce, který zároveň zajišťuje kariérové poradenství; 

a metodik prevence sociálně patologických jevů. 

Všichni pedagogové se zúčastňují v rámci dalšího vzdělávání kurzů a seminářů dle svého 

zaměření. Na základě vzájemných hospitací a odborných diskuzí je každoročně vybíráno 

týmové vzdělávání zaměřené na klíčové dovednosti a stěžejní gramotnosti. 

2.3. Charakteristika žáků 

Školu navštěvuje okolo 200 žáků, z toho zhruba polovinu tvoří místní děti. Pro dojíždějící 

žáky je upraven režim školy i doprava. Do školy dochází žáci z těchto obcí - Lípa, Petrkov, 

Chválkov, Dobrohostov, Suchá, Svatý Kříž, Kochánov, Květinov, Michalovice, Úhořilka, 

Úsobí, Šmolovy, Okrouhlička, Chýška.  

Žáci naší školy zpravidla využívají nabídku zájmových kroužků uměleckého, sportovního, 

jazykového a přírodovědného zaměření, nabídku pomoci s přípravou ke studiu na středních 

školách v nepovinných předmětech, zúčastňují se olympiád a soutěží v různých oborech. 

2.4. Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery 

Zapojení rodičů do procesu vzdělávání je velmi důležité pro zdravý rozvoj jejich dětí, proto 

dbáme na pravidelnou a otevřenou komunikaci. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv 

po vzájemné dohodě s vyučujícím, v době konzultačních hodin každý čtvrtek odpoledne, 

v době třídních schůzek a konzultací. Žáci mohou být přítomni jednání rodičů a učitele. 

Rodiče jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím žákovských knížek, webových 

stránek školy, Lipských listů, školního časopisu apod. 

Škola spolupracuje se SRPŠ a školskou radou. 

Úzká spolupráce je realizována také s obcí, kromě zřizovatelské každodenní spolupráce 

a komunikace také v oblastech pořádání slavnostních akcí (zahájení a ukončení školního roku, 
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vítání občánků, ples školy aj.), při vydávání Lipských listů, při zlepšování životního prostředí, 

umístění a vedení obecní knihovny apod. 

Škola je nejenom kulturním, ale i sportovním centrem obce, a to především díky tělocvičně. 

Podporujeme mládežnický sport (pronájem zdarma) a sportovní aktivity občanů. 

Škola spolupracuje s místními zájmovými organizacemi, jako například s SDH, TJ Sokol, 

ČSŽ. 

V oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 

spolupracujeme se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC). 

Další významná spolupráce probíhá s organizacemi, které pomáhají škole obohacovat výuku 

v oblasti prevence, bezpečnosti, dovedností při první pomoci, zdravého životního stylu, 

přírodovědného poznání a ekologie, podpoře čtenářství a vztahu k umění apod. (Policie ČR, 

HZS H. Brod, Úřad práce Havlíčkův Brod, Krajská knihovna v HB, Spektrum - centrum 

primární prevence Žďár n/S, Krajský úřad Kraje Vysočina, ZAS Lípa, Nadační fond Albert – 

Zdravá pětka a řada dalších). 

2.5. Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce 

V průběhu výchovně vzdělávacího procesu jsou organizovány různé projekty a akce, a to buď 

na úrovni tříd (či vzdělávacích skupin) nebo aktivity celoškolní. K tradičním patří – 

celoškolní akce: 

 celoškolní shromáždění na začátku roku, o Vánocích, na konci roku – akce mají za cíl 

přivítat do školy prvňáčky, rozloučit se s vycházejícími žáky, stmelovat kolektiv celé 

školy, vyhodnocovat nejrůznější akce, seznámit žáky celé školy s výsledky v soutěžích 

a jednotlivé žáky nebo kolektivy za vynikající práci a úspěchy odměnit 

 mikulášská besídka – upevňování tradice našich předků, stmelování kolektivů – starší 

žáci připravují akci pro mladší spolužáky 

 Den naruby – připomenutí J. A. Komenského a Dne učitelů“, necháváme si vyzkoušet 

povolání učitelů 

 školní ples – společná příprava plesu učitelů i starších žáků, prezentace školy 

na veřejnosti  

 Den Bohuslava Reynka – připomenutí Bohuslava Reynka – básníka, grafika 

a překladatele, rodáka z nedalekého Petrkova, po kterém nese jméno naše škola. Všichni 

žáci se zapojují do pracovních dílniček zaměřených právě hlavně na činnosti tvůrčí 

z oblasti grafické, literární, překladatelské a také akcí směřujících k přírodě v rámci 

putování po stezce B. Reynka 

 Den dětí – cílem je odměnit žáky za jejich práci ve škole formou společných akcí celé 

školy, které samozřejmě vedou se stmelování kolektivu žáků celé školy 

 Akademie školy – kromě prohlubování spolupráce mezi žáky, jednotlivé třídy či skupiny 

žáků představují rodičům, prarodičům i široké veřejnosti, co se za školní rok naučily 

 sportovní aktivity – bruslení, plavání, sportovní dny aj. 
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třídní aktivity: 

školní výlety, exkurze, třídní naučné projekty zakončované prezentacemi, projekty na práci 

s třídními kolektivy, preventivní programy apod. 

preventivní akce a besedy: viz Minimální preventivní program  

3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

3.1. Zaměření školy 

Naše škola nemá specifické zaměření, za cíl si klade utváření a postupný rozvoj klíčových 

kompetencí a zajištění základu všeobecného vzdělání. Do vzdělávání na 1. stupni jsou 

začleňovány prvky vzdělávacího programu Začít spolu, který navazuje na práci v mateřské 

škole - práce v centrech aktivity, ranní a hodnotící kruh, sebehodnocení žáků, aktivní, vlastní 

činnost žáků. 

V souladu s RVP ZV se škola zavazuje: 

 umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení  

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

 vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci 

 rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní 

i druhých 

 připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné 

osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti 

 vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání 

životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě 

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

odpovědný 

 vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním 

hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi 

 pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnosti 

a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování 

o vlastní životní a profesní orientaci 

3.2. Výchovné a vzdělávací strategie (společné postupy na úrovni školy 

uplatňované ve výuce i mimo výuku, jimiž škola cíleně utváří a rozvíjí 

klíčové kompetence žáků) 

K naplnění zaměření ŠVP ZV v souladu s principy, na kterých škola staví, budou směřovat 

veškeré výchovně vzdělávací strategie uplatňované ve výchovně vzdělávací práci všech 

pedagogů při vyučování i mimoškolních činnostech. 

Strategie jsou členěny podle toho, kterou z klíčových kompetencí rozvíjejí přednostně, je však 

zcela jasné, že jednotlivé výchovné a vzdělávací strategie směřují současně k více klíčovým 

kompetencím.  
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a) Strategie směřující ke kompetenci k učení 

 zařazujeme do výuky problémové vyučování, experiment, na začátku vyučovací 

jednotky vždy společně s žáky vyvodíme cíl, na konci vyučovací jednotky společně 

zhodnotíme jeho dosažení; 

 využíváme sebekontrolu a sebehodnocení žáků; 

 zadáváme žákům samostatné práce vyžadující aplikaci teoretických poznatků; 

 požadujeme od žáků prezentaci výsledků své práce; 

 vyžadujeme od žáků vhodné rozvržení vlastní práce; 

 umožňujeme žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady a náměty; 

b) Strategie směřující ke kompetenci k řešení problémů 

 umožňujeme žákům vytvářet hypotézy, pozorovat různé jevy, hledat pro ně vysvětlení, 

provádět pokusy, ověřit výsledek řešení a zvážit jeho uplatnění v praxi; 

 vytváříme pro žáky praktické problémové úlohy a situace, při nichž je nutné řešit 

praktické problémy; 

 nabízíme žákům k řešení úkoly, které vyžadují propojení znalostí z více vyučovacích 

předmětů i využití praktických dovedností z různých oblastí lidské činnosti, a tudíž 

i více přístupů k vyřešení; 

 žákům není bráněno při vlastní volbě pořadí vypracování úkolů; 

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

prakticky zvládají; 

c) Strategie směřující ke kompetenci komunikativní 

 podporujeme týmovou práci; 

 umožňujeme žákům prezentovat vlastní názory; 

 vytváříme dostatečný prostor pro vyjadřování žáků při problémovém vyučování; 

 žáci mají maximální možnost samostatné ústní i písemné prezentace (samostatná 

práce, projekty, referáty, řízené diskuse); 

 vyžadujeme od žáků využívání informačních technologií pro získávání informací 

i tvorbu výstupů (webová stránka, prezentace, ...); 

 uplatňujeme ve výuce brainstorming, simulace, hraní rolí; 

 jako výstup z některých témat výuky vyžadujeme nejrůznějším způsobem zpracované 

závěrečné práce, následně požadujeme prezentace, obhajoby a naslouchání druhých; 

 vyžadujeme uplatnění znalostí cizího jazyka (rozvoj komunikace v cizím jazyce), a to 

nejen při výuce, ale i při různých jiných příležitostech; 

 vyžadujeme od žáků uplatňování dovedností komunikace v rámci autentického učení 

při společenských akcích školy; 

 zařazujeme činnosti umožňující komunikaci s různými věkovými skupinami žáků 

i s dospělou populací; 

d) Strategie směřující ke kompetenci sociální a personální 

 na tvorbě pravidel ve třídách se podílejí sami žáci, důsledně vyžadujeme dodržování 

společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se žáci sami podíleli; 

 společně s žáky tvoříme třídní řády, vyžadujeme od žáků zodpovědnost za jejich plné 

dodržování; 

 od prvního ročníku zařazujeme do výuky práci v týmu, zdůrazňujeme pravidla kvalitní 

spolupráce a nutnost vzájemné pomoci; 

 vyžadujeme od žáků (zpočátku s pomocí učitelů, později samostatně) rozdělení rolí 

ve skupině, vytvoření pravidel pro práci v týmu, převzetí zodpovědnosti za splnění 

úkolu (dvojice, skupiny, třída, škola); 
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 využíváme komunitního kruhu, diskusního kruhu, panelové diskuse, řízené diskuse, 

prezentace názorů žáků ve všech předmětech; 

 v rámci spolupráce s různými věkovými skupinami organizujeme společné akce starší 

žáci - mladší žáci, akce pro rodiče a veřejnost; 

e) Strategie směřující ke kompetenci občanské 

 vyžadujeme od žáků hodnocení vlastního chování i chování spolužáků, hledání 

společného řešení při nedodržování pravidel třídy či školního řádu - vyžadujeme 

od žáků přijetí zodpovědnosti za plné dodržování pravidel třídy i školního řádu; 

 při ranním kruhu je žákům poskytována možnost, dle svého uvážení, projevit své 

pocity a nálady a upozornit na fyzické i psychické násilí, se kterým se setkávají; 

 ve výuce je používána metoda hraní rolí pro přiblížení různých životních situací 

a jejich řešení; 

 na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy 

chování lidí; 

 pořádáme akce připomínající lidové tradice; 

 učíme žáky poskytovat pomoc slabším, nemocným (i nemocným spolužákům), starším 

lidem; 

 podporujeme rozvoj zdravých vztahů mezi dětmi, učiteli, dětmi a učiteli; 

 vedeme žáky k pomoci při organizování akcí pro MŠ; 

 podporujeme setkávání žáků a rodičů jednotlivých tříd; 

f) Strategie směřující ke kompetenci pracovní 

 pestrou nabídkou zájmových útvarů podněcujeme u žáků zájmovou činnost 

a smysluplné využití volného času; 

 různými formami (exkurze, spolupráce s úřadem práce apod.), seznamujeme žáky 

s různými profesemi - cíleně ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich 

budoucího povolání a o volbě vhodného dalšího studia; 

 vyžadujeme od žáků zhodnocení vlastní práce i práce spolužáků a návrhy na zlepšení; 

 získané poznatky žáků jsou využívány při konkrétních činnostech propojených 

s praktickým životem a zdůrazňujících vztah k volbě povolání - hraní rolí, diskuse, 

skupinová práce, pokusy a experimenty. 

Kromě uvedených strategií budeme ve své práci používat metody a formy činností, které se 

nám osvědčily v naší předcházející práci.  

3.3. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Poradenské služby školy se zaměřují na poradenství pro žáky a jejich rodiče v oblasti 

výchovy a vzdělávání (styly učení, školní neúspěšnost a její prevence), řešení a prevenci 

sociálně – patologických jevů, obtížné životní situace, kariérové poradenství, volbu školy, 

integraci žáků, metodickou podporu učitelů, spolupráci s poradenskými zařízeními a dalšími 

odbornými institucemi. Systematicky probíhá spolupráce s MŠ - konzultace rodičů a dětí 

v předškolním vzdělávání a výchově. 

Poradenské služby na škole zajišťují: 

 výchovný poradce – zároveň spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními, a to 

pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP) a speciálně pedagogickým centrem 

(SPC) 

 školní metodik prevence  

 třídní učitelé  
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 učitelé výchovných předmětů (výchova k občanství, svět práce) 

Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP) je žák, který k naplnění svých 

vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě 

s ostatními potřebuje po poskytnutí podpůrných opatření. 

Pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami škola zajišťuje nezbytné úpravy 

ve vzdělávání a školských službách. Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního 

stupně škola zpracovává plán pedagogické podpory (PLPP) a pro žáky s přiznanými 

podpůrnými opatřeními od druhého stupně zpracovává škola individuální vzdělávací plán 

(IVP). Při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracuje škola s PPP 

a SPC.  

a) pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP žáka se SVP 

PLPP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního předmětu za pomoci výchovného 

poradce. PLPP má písemnou podobu a vymezuje podpůrná opatření ve škole (viz příloha č. 1 

– ŠVP ZV Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření) týkající se úpravy metod práce se žákem, úpravy v organizaci výuky 

a hodnocení vzdělávání, dále vymezuje podpůrná opatření v rámci domácí přípravy 

spočívající v popisu úprav domácí přípravy, vymezení formy a frekvence komunikace 

s rodinou. Pokud by k naplnění vzdělávacích potřeb žáka nepostačovalo poskytování 

podpůrných opatření prvního stupně vymezených PLPP, doporučí škola žákovi využití 

poradenské pomoci školského poradenského zařízení k posouzení jeho speciálních 

vzdělávacích potřeb.  

b) pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování IVP žáka se SVP 

IVP zpracovává škola na základě doporučení školského poradenského zařízení a žádosti 

zákonného zástupce žáka. IVP vychází ze ŠVP, v průběhu školního roku může být doplňován 

a upravován podle potřeb žáka. IVP obsahuje identifikační údaje žáka, údaje o pedagogických 

pracovnících podílejících se na vzdělávání žáka a jméno pracovníka školského poradenského 

zařízení, se kterým škola spolupracuje. V IVP jsou uvedeny informace o úpravách obsahu 

vzdělávání žáka, metod a forem výuky a hodnocení žáka, časovém a obsahovém rozvržení 

vzdělávání. Poskytování vzdělávání podle IVP lze pouze na základě písemného 

informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka. 

Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami škola poskytne pro vzdělávání didaktické 

a kompenzační pomůcky a speciální učebnice. Na základě doporučení školského 

poradenského zařízení zřídí ředitel školy funkci asistenta pedagoga. 

3.4. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných 

Nadaným žákem se rozumí jedinec, který při adekvátní stimulaci vykazuje ve srovnání 

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

činností nebo v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech. 

Zjišťování mimořádného nadání žáka provádí školské poradenské zařízení ve spolupráci 

se školou. 

Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně škola zpracovává plán 

pedagogické podpory (PLPP) a pro žáky s přiznanými opatřeními od 2. stupně zpracovává 

škola individuální vzdělávací plán (IVP). Škola zajišťuje pravidelnou komunikaci 

se zákonným zástupcem žáka a se školskými poradenskými zařízeními, která zajišťují návrhy 

podpůrných opatření.  
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Specifikace provádění možných podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu nadaných 

a mimořádně nadaných žáků: 

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

školy 

 rozšíření obsahu vzdělávání nad rámec stanovený příslušným vzdělávacím programem 

 zadávání specifických úkolů a projektů 

 příprava a účast na soutěžích včetně celostátních a mezinárodních kol 

a) pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP nadaného a mimořádně 

nadaného žáka 

PLPP žáka sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního předmětu za pomoci výchovného 

poradce. Při vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků vychází způsob jejich 

vzdělávání důsledně z principu nejlepšího zájmu žáka. 

PLPP má písemnou podobu a vymezuje podpůrná opatření prvního stupně týkající se úpravy 

metod a organizace výuky, úpravy obsahu vzdělávání, hodnocení a intervence školy. 

b) pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování IVP mimořádně nadaného 

žáka 

IVP mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli vyučovacích 

předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka, s rodiči mimořádně nadaného 

žáka, s výchovným poradcem a se školským poradenským zařízením. Má písemnou podobu 

a je součástí dokumentace žáka. 

IVP mimořádně nadaného žáka vychází ze školního vzdělávacího programu, závěrů 

psychologického a speciálně pedagogického vyšetření a vyjádření zákonného zástupce žáka. 

IVP obsahuje: 

 závěry doporučení školského poradenského zařízení 

 závěry psychologického a speciálně pedagogického vyšetření a pedagogické 

diagnostiky, které blíže popisují oblast, typ a rozsah nadání a vzdělávací potřeby 

mimořádně nadaného žáka, případně vyjádření registrujícího praktického lékaře 

pro děti a dorost 

 údaje o způsobu poskytování individuální péče 

 seznam doporučených učebních pomůcek, učebnic a materiálů 

 údaje o potřebě úprav v obsahu vzdělávání žáka, časové a obsahové rozvržení učiva, 

volbu pedagogických postupů, způsob zadávání a plnění úkolů, způsob hodnocení 

a úpravu zkoušek 

IVP mimořádně nadaného žáka je sestaven nejpozději do jednoho měsíce od obdržení 

doporučení školského poradenského zařízení. IVP může být doplňován a upravován 

v průběhu školního roku. Škola seznámí s IVP všechny vyučující žáka a současně žáka 

a zákonného zástupce žáka, který tuto skutečnost potvrdí svým podpisem. Poskytování 

vzdělávání podle IVP lze pouze na základě písemného informovaného souhlasu zákonného 

zástupce žáka. 
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3.5. Začlenění průřezových témat (dále PT) 

V etapě základního vzdělávání jsou vymezena tato průřezová témata: 

OSV - Osobnostní a sociální výchova 

VDO - Výchova demokratického občana 

VMegS - Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

MuV - Multikulturní výchova 

EV - Environmentální výchova 

MeV - Mediální výchova 

Podmínkou účinnosti PT je jejich propojenost se vzdělávacím obsahem konkrétních 

vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole i mimo ni. 

a) výčet všech průřezových témat a jejich tematických okruhů 

 Tematické okruhy osobnostní a sociální výchovy jsou členěny do tří částí, které jsou 

zaměřeny na osobnostní, sociální a mravní rozvoj. Všechna uvedená témata se uskutečňují 

prakticky, prostřednictvím vhodných her, cvičení, modelových situací a příslušných 

diskusí. 

Osobnostní rozvoj  

 Rozvoj schopností poznávání (OSV 1) – cvičení smyslového vnímání, pozornosti 

a soustředění; cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů; dovednosti pro učení 

a studium 

 Sebepoznání a sebepojetí (OSV 2) – já jako zdroj informací o sobě; druzí jako zdroj 

informací o mně; moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty); můj vztah ke 

mně samé/mu; moje učení; moje vztahy k druhým lidem; zdravé a vyrovnané sebepojetí 

 Seberegulace a sebeorganizace (OSV 3) – cvičení sebekontroly, sebeovládání – regulace 

vlastního jednání i prožívání, vůle; organizace vlastního času, plánování učení a studia; 

stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení 

 Psychohygiena (OSV 4) – dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě 

samému; sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích; dobrá 

organizace času; dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování problému, 

uvolnění-relaxace, efektivní komunikace atd.); hledání pomoci při potížích 

 Kreativita (OSV 5) – cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, 

originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti "dotahovat" nápady 

do reality), tvořivost v mezilidských vztazích 

Sociální rozvoj  

 Poznávání lidí (OSV 6) – vzájemné poznávání se ve skupině/třídě; rozvoj pozornosti vůči 

odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech; chyby při poznávání lidí 

 Mezilidské vztahy (OSV 7) – péče o dobré vztahy; chování podporující dobré vztahy, 

empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc; lidská práva jako 

regulativ vztahů; vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou dynamikou dané třídy 

jako sociální skupiny) 

 Komunikace (OSV 8) – řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného 

člověkem, řeč lidských skutků; cvičení pozorování a empatického a aktivního 
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naslouchání; dovednosti pro sdělování verbální i neverbální (technika řeči, výraz řeči, 

cvičení v neverbálním sdělování); a další specifické komunikační dovednosti Kooperace 

a kompetice (OSV 9) – rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v 

situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost 

navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky, pozitivní myšlení apod.); 

rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (jasná a respektující komunikace, řešení 

konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny); rozvoj individuálních 

a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence 

Morální rozvoj  

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti (OSV 10) – dovednosti pro řešení problémů 

a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí problémy 

v mezilidských vztazích 

 Hodnoty, postoje, praktická etika (OSV 11) – analýzy vlastních i cizích postojů 

a hodnot a jejich projevů v chování lidí; vytváření povědomí o kvalitách typu 

odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování atd. 

pozn. Realizace průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova bude v případě žáků 

s lehkým mentálním postižením zaměřena především:  

 na utváření pozitivních (nezraňujících) postojů k sobě samému i k druhým; 

 na rozvoj zvládání vlastního chování; 

 na podporu akceptace různých typů lidí, názorů, přístupů k řešení problémů; 

 na uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci; 

 na rozvoj dovedností potřebných pro komunikaci a spolupráci; 

 na uvědomování si mravních rozměrů různých způsobů lidského chování. 

 Průřezové téma Výchova demokratického občana má mezioborový a multikulturní 

charakter. V obecné rovině představuje syntézu hodnot, a to spravedlnosti, tolerance 

a odpovědnosti, v konkrétní rovině pak především rozvoj kritického myšlení, vědomí 

svých práv a povinností a porozumění demokratickému uspořádání společnosti 

a demokratickým způsobům řešení konfliktů a problémů. 

 Občanská společnost a škola (VDO 1) – škola jako model otevřeného partnerství 

a demokratického společenství, demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole; 

způsoby uplatňování demokratických principů a hodnot v každodenním životě školy 

(význam aktivního zapojení žáků do žákovské samosprávy);  

 Občan, občanská společnost a stát (VDO 2) – občan jako odpovědný člen společnosti 

(jeho práva a povinnosti, schopnost je aktivně uplatňovat, přijímat odpovědnost za své 

postoje a činy, angažovat se a být zainteresovaný na zájmu celku) 

 Formy participace občanů v politickém životě (VDO 3) – volební systémy 

a demokratické volby a politika  

 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování (VDO 4) – demokracie 

jako protiváha diktatury a anarchie; principy demokracie; základní kategorie fungování 

demokracie (spravedlnost, řád, norma, zákon, právo, morálka); význam Ústavy 

pozn. Realizace průřezového tématu Výchova demokratického občana bude v případě žáků 

s lehkým mentálním postižením zaměřena především na utváření: 

 sebeúcty, sebedůvěry a samostatnosti; 
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 úcty k zákonu; 

 úcty k hodnotám, jako je svoboda, spravedlnost, solidarita, odpovědnost, tolerance; 

 aktivního postoje v obhajování a dodržování lidských práv a svobod; 

 ohleduplnosti a ochoty pomáhat slabším; 

 Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

podporuje globální myšlení a mezinárodní porozumění, zájem žáků o Evropu a svět. 

Prostřednictvím tematických okruhů si žáci zpřesňují obraz Evropy, uvědomují si 

souvislosti řešení běžných situací občana s globálními problémy a možnosti utváření své 

vlastní životní perspektivy v evropském a globálním prostoru. 

 Evropa a svět nás zajímá (VMegS 1) – rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy 

a ze světa; místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu; naši 

sousedé v Evropě; život dětí v jiných zemích; lidová slovesnost, zvyky a tradice národů 

 Objevujeme Evropu a svět (VMegS 2) – naše vlast a Evropa; evropské krajiny; Evropa 

a svět; mezinárodní setkávání; státní a evropské symboly 

 Jsme Evropané (VMegS 3) – kořeny a zdroje evropské civilizace; klíčové mezníky 

evropské historie; Evropská integrace; instituce Evropské unie a jejich fungování 

pozn. Realizace průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech bude v případě žáků s lehkým mentálním postižením zaměřena především: 

 na překonávání stereotypů a předsudků; 

 na kultivaci postojů k Evropě jako širší vlasti a ke světu jako globálnímu prostředí života; 

 na kultivaci postojů ke kulturní rozmanitosti; 

 na utváření pozitivních postojů k tradičním evropským hodnotám; 

 na osvojování vzorců evropského občana; 

 na podporu smyslu pro zodpovědnost. 

Znalosti a dovednosti, které budou součástí realizace průřezového tématu Výchova k myšlení 

v evropských a globálních souvislostech pro žáky s lehkým mentálním postižením, zvolí 

vyučující vždy s ohledem na individuální možnosti žáků, tak aby vhodně doplňovaly 

a podporovaly utváření žádoucích postojů. 

 Multikulturní výchova v základním vzdělávání umožňuje žákům seznamovat 

se s rozmanitostí různých kultur, zprostředkovává poznání vlastního kulturního zakotvení 

a porozumění odlišným kulturám. Rozvíjí smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci, 

vede k chápání a respektování neustále se zvyšující sociokulturní rozmanitosti. 

U menšinového etnika rozvíjí jeho kulturní specifika a současně poznávání kultury celé 

společnosti, majoritní většinu seznamuje se základními specifiky ostatních národností 

žijících ve společném státě. Výběr tématu může být významně ovlivněn vzájemnou 

dohodou učitelů, učitelů a žáků, učitelů a zákonných zástupců apod. 

 Kulturní diference (MuV 1) – jedinečnost každého člověka a jeho individuální 

zvláštnosti; člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky, ale i jako součást etnika; 

poznávání vlastního kuulturního zakotvení; respektování zvláštností různých etnik  

 Lidské vztahy (MuV 2) – právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci; 

udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu na jejich 

kulturní, sociální, náboženské, zájmové nebo generační příslušnost; význam kvality 
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mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti; tolerance, empatie, umět se vžít do 

role druhého; lidská solidarita, 

 Etnický původ (MuV 3) – rovnocennost všech etnických skupin a kultur; odlišnost lidí, 

ale i jejich vzájemná rovnost; postavení národnostních menšin; základní informace o 

různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti; různé 

způsoby života, odlišné myšlení a vnímání světa; projevy rasové nesnášenlivosti – jejich 

rozpoznávání a důvody vzniku 

 Multikulturalita (MuV 4) – současného světa a předpokládaný vývoj v budoucnosti; 

jako prostředek vzájemného obohacování; specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost; 

naslouchání druhým, komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, vstřícný 

postoj k odlišnostem; význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění 

a celoživotního vzdělávání 

 Princip sociálního smíru a solidarity (MuV 5) – odpovědnost a přispění každého 

jedince za odstranění diskriminace a předsudků vůči etnickým skupinám; 

pozn. Realizace průřezového tématu Multikulturní výchova bude v případě žáků s lehkým 

mentálním postižením zaměřena především: 

 na uvědomění si vlastní identity a schopnost reflexe vlastního sociokulturního zázemí; 

 na utváření hodnotového systému žáků, korekci jejich jednání; 

 na rozvoj dovedností potřebných pro uplatňování vlastních práv a respektování práv druhých; 

 na utváření tolerance a respektu k odlišným sociokulturním skupinám; 

 na rozvoj dovedností komunikovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin; 

 na vnímání odlišnosti jako příležitosti k obohacení, nikoliv jako zdroje konfliktu; 

 na uvědomění si neslučitelnosti rasové (náboženské apod.) intolerance s principy života v demokratické 

společnosti; 

 na podporu angažovanosti při potírání projevů intolerance, xenofobie, diskriminace a rasismu; 

na vnímání sebe jako občana, který se aktivně spolupodílí na utváření vztahu společnosti k minoritním 

skupinám. 

Znalosti a dovednosti, které budou součástí realizace průřezového tématu Multikulturní 

výchova pro žáky s lehkým mentálním postižením, zvolí vyučující vždy s ohledem 

na individuální možnosti žáků, tak aby vhodně doplňovaly a podporovaly utváření žádoucích 

postojů.   

 Environmentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů 

člověka a životního prostředí, k aktivní účasti na ochraně a utváření prostředí a ovlivňuje 

v zájmu udržitelnosti rozvoje lidské civilizace životní styl a hodnotovou orientaci žáků. 

Umožňuje celistvé pochopení problematiky vztahů člověka k životnímu prostředí, 

k uvědomění si základních podmínek života a odpovědnosti současné generace za život 

v budoucnosti. 

 Ekosystémy (EV 1) – les; pole; vodní zdroje; moře a tropický deštný les; lidské sídlo – 

město – vesnice; kulturní krajina 

 Základní podmínky života (EV 2) – voda; ovzduší; půda; biodiverzita; energie; přírodní 

zdroje  

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí (EV 3) – zemědělství a životní 

prostředí, průmysl a životní prostředí; odpady a hospodaření s odpady; ochrana přírody 
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a kulturních památek; změny v krajině; dlouhodobé programy zaměřené k růstu 

ekologického vědomí veřejnosti a akce (Den životního prostředí OSN, Den Země apod.) 

 Vztah člověka k prostředí (EV 4) – naše obec; náš životní styl; aktuální (lokální) 

ekologický problém; prostředí a zdraví; nerovnoměrnost života na Zemi 

pozn. Realizace průřezového tématu Environmentální výchova bude v případě žáků s lehkým 

mentálním postižením zaměřena především: 

 na vnímání života jako nejvyšší hodnoty; 

 na rozvoj odpovědnosti ve vztahu k ochraně přírody a přírodních zdrojů; 

 na rozvoj aktivity, tvořivosti, vstřícnosti a ohleduplnosti ve vztahu k prostředí; 

 na utváření zdravého životního stylu a vnímání estetických hodnot prostředí; 

 na podporu angažovanosti v řešení problémů spojených s ochranou životního prostředí; 

 na rozvoj vnímavého a citlivého přístupu k přírodě a přírodnímu a kulturnímu dědictví. 

Znalosti a dovednosti, které budou součástí realizace průřezového tématu Environmentální 

výchova, zvolí vyučující vždy s ohledem na individuální možnosti žáků, tak aby vhodně 

doplňovaly a podporovaly utváření žádoucích postojů. 

 Mediální výchova nabízí elementární poznatky a dovednosti týkající se mediální 

komunikace a práce s médii, má vybavit žáka základní úrovní mediální gramotnosti - 

schopnost analyzovat nabízená sdělení, posoudit jejich věrohodnost a vyhodnotit jejich 

komunikační záměr, - schopnost volby odpovídajícího média jako prostředku pro naplnění 

nejrůznějších potřeb – od získávání informací přes vzdělávání až po naplnění volného 

času. Tematické okruhy mediální výchovy se člení na tematické okruhy receptivních 

činností a produktivních činností. 

Tematické okruhy receptivních činností 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení (MeV 1) – pěstování kritického přístupu 

ke zpravodajství a reklamě; chápání podstaty mediálního sdělení 

 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality (MeV 2) – různé typy sdělení, jejich 

rozlišování a jejich funkce; rozdíl mezi reklamou a zprávou a mezi „faktickým“ 

a „fiktivním“ obsahem; hlavní rysy reprezentativnosti; vztah mediálního sdělení a sociální 

zkušenosti 

 Stavba mediálních sdělení (MeV 3) – příklady pravidelností v uspořádání mediovaných 

sdělení, zejména ve zpravodajství; principy sestavování zpravodajství a jejich identifikace, 

zezábavňující principy; příklady stavby a uspořádání zpráv a dalších mediálních sdělení 

 Vnímání autora mediálních sdělení (MeV 4) – identifikování postojů a názorů autora 

v mediovaném sdělení; výrazové prostředky a jejich uplatnění  

 Fungování a vliv médií ve společnosti (MeV 5) – organizace a postavení médií 

ve společnosti; faktory ovlivňující média; role médií v politických změnách 

Tematické okruhy produktivních činností 

 Tvorba mediálního sdělení (MeV 6) – uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich 

kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně vhodných sdělení 

 Práce v realizačním týmu (MeV 7) – redakce školního časopisu apod.; význam různých 

věkových a sociálních skupin pro obohacení týmu, komunikace a spolupráce v týmu; 

pozn. Realizace průřezového tématu Mediální výchova bude v případě žáků s lehkým 

mentálním postižením zaměřena především:  

 na uvědomování si hodnoty vlastního života (zvláště volného času) a odpovědnosti za jeho naplnění;  
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 na využívání potenciálu médií jako zdroje informací, kvalitní zábavy i naplnění volného času;  

 na vytvoření představy o roli médií jak v klíčových společenských situacích a v demokratické 

společnosti vůbec, tak v každodenním životě v regionu;  

 na rozvoj citlivosti vůči stereotypům v obsahu médií i způsobu zpracování mediálních sdělení;  

 na rozvoj citlivosti vůči předsudkům a zjednodušujícím soudům o společnosti (zejména o menšinách) i 

jednotlivci;  

 na rozvoj komunikačních schopností, zejména při veřejném vystupování;  

 na využívání vlastních schopností v týmové práci a dovednosti přizpůsobit se potřebám a cílům týmu 

Znalosti a dovednosti, které budou součástí realizace průřezového tématu Mediální výchova pro žáky s 

lehkým mentálním postižením, zvolí vyučující vždy s ohledem na individuální možnosti žáků, tak aby 

vhodně doplňovaly a podporovaly utváření žádoucích postojů. 
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b) uvedení, v jakém ročníku, vyučovacím předmětu a jakou formou jsou tematické 

okruhy průřezových témat realizovány 

 

 

 I. stupeň II. stupeň 

Tematické 

okruhy 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

OSV 1 -  Čj, M Čj, M Čj, M Čj, M Čj, M     

OSV 2 Prv Prv Prv Př Př Vzd   Vzd 

OSV 3   Prv Př      

OSV 4 Vv, Hv     Vzd   Vzd 

OSV 5 Vv, Pč Vv, Pč Vv, Pč M, Vv, Pč      

OSV 6 Prv, CA, KK  Prv Př, Vl Př, Vl     

OSV 7 CA CA CA Př, Vl Př, Vl     

OSV 8 CA, KK, Hv, 

Tv 

CA, KK, 

H 

CA, KK, 

Hv, Tv 
KK, Hv, Vv KK, H     

OSV 9 CA CA CA Čj, K, Tv Čj, KK Tv     

OSV 10  CA, KK CA, KK KK,  KK     

OSV 11 CA, KK CA, KK CA, KK KK, Př KK,,Př     

 
     

pozn. všechny okruhy OSV 1 – 11 jsou realizovány v rámci 
předmětu Výchova k občanství 

VDO 1  Prv Prv Vl Vl Vob Vob   

VDO 2 KK Prv, KK Prv, KK Vl, KK Vl, KK  Vob Vob Vob 

VDO 3   KK  Vl, KK    Vob 

VDO 4  Prv Prv KK KK, Vl  Vob Vob Vob 

VMegS 1  M Prv, M Vl, Hv, Vv, Vl, Hv, V Aj Aj, Z, Pif Aj, Nj, Pif Aj, Nj 

VMegS 2    Vl V Aj Aj, Nj, Z Z, Pif, Aj, Nj Z, Aj, Nj 

VMegS 3     Vl D   Z 

MuV 1  Pč 
Vv, Pč, 

CA, Prv, 

KK 

Vv, Pč, 
CA, Prv, 

KK 

Vv, CA, Vl, 
KK 

CA,  KK Vob    

MuV 2 CA, KK, Prv 
Čj, CA, 

KK, Prv 

Čj, CA, 

KK, Prv 

CA, KK, Vl, 

Př 
CA, KK, Př Vob    

MuV 3  Prv Prv  Př Vob    

MuV 4   Prv   Aj   Aj, Nj 

MuV 5  KK KK KK KK    Vob 

EV 1 Prv Prv Prv Vl, Př Př Př   Př 

EV 2  Prv Prv Vl, Př Př Pč, Př F, Př Ch CH,  

EV 3  Prv Prv Vl Vl, Př   Ch Ch, Z, Př 

EV 4 Prv Prv Prv Vl, Př Vl, Př  Vob  Ch, Př Ch, Př, Vzd 

MeV 1  Čj Čj Čj Čj Čj Pif Pif Vzd 

MeV 2     Čj Vob   Vob, Vzd 

MeV 3  KK, CA 
KK, CA, 

Čj 
KK, CA KK, CA    Čj 

MeV 4     Čj Čj Čj Čj Čj 

MeV 5  KK Prv, KK Vl, KK    Vob Vob 

MeV 6 KK, CA, Čj 
KK, CA, 

Čj 
KK, CA, 

Čj 
KK,CA KK, CA  Pif Pif  

MeV 7 CA CA CA CA CA  Pif Pif  

zkratky: pro Pt – viz učební plán, CA – centra aktivity, KK – komunitní kruh 
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4 UČEBNÍ PLÁN 

 

 

Vzdělávací 

oblast 
Vzdělávací obor Předměty 

I. stupeň   Celkem 

I. st. 

II. stupeň Celkem 

II. st. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

P D P D P D P D P D P D P D P D P D P D P D 

Jazyk a 

jazyková 

komunikace 

Český jazyk a 

literatura 

Český jazyk a 

literatura 
8   8  1 7 1 5 3 5 3 33 8 4 1 4   3 1 4 1 15 3 

Cizí jazyk 
Anglický j.         3   3   3   9 0 3   3   3 1  3   12 1 

Německý j.                     0 0      2  2    2  6 0 

Matematika a 

její aplikace 

Matematika a její 

aplikace 
Matematika 4   4  1 4  1 4 1 4 1 20 4 4   4 1  4 1 3 2 15 4 

Informační a 

komunikační 

technologie 

Informační a 

komunikační 

technologie 

Informatika               1 1   1 1 1        1    1 1 

Práce s informacemi                     0 0       1   1     0 2 

Člověk a jeho 

svět 
Člověk a jeho svět 

Prvouka 2   2   2 1         6 1                 0 0 

Přírodověda             2   2   4 0                 0 0 

Vlastivěda             1 1 1 1 2 2                 0 0 

Člověk a 

společnost 

Dějepis Dějepis                     0 0 2   2   2   1 1 7 1 

Výchova k občanství Výchova k občanství                     0 0 1   1   1   1   4 0 

Člověk a příroda 

Fyzika Fyzika                     0 0 1 1 1 1 2   2   6 2 

Chemie Chemie                     0 0         2   2   4 0 

Přírodopis Přírodopis                     0 0 2   2   1 1   1 5 2 

Zeměpis Zeměpis                     0 0 2   2     1 2   6 1 

Umění a kultura 
Hudební výchova Hudební výchova 1   1   1   1   1   5 0 1   1   1   1   4 0 

Výtvarná výchova Výtvarná výchova 2   2   1   1   1   7 0 2   2   1   1   6 0 

Člověk a zdraví 
Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví                     0 0   1        1   2 0 

Tělesná výchova Tělesná výchova 2   2   2   2   2   10 0 2   2   2   2   8 0 

Člověk a svět 

práce 
Člověk a svět práce 

Pracovní činnosti 1   1   1   1   1   5 0                 0 0 

Svět práce                     0     1 1   1   1   3 1 

Celkem     20 0 20 2 21 3 20 6 21 5 102 16 25 4 25 5 24 8 24 7 104 18 

Celkem ročník     20 22 24 26 26 
118 

29 30 32 31 
122 

 Maximum   18 - 22 22 - 26 28 - 30 30-32 
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4.1. Učební plán - I. stupeň ZŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předměty 

I. stupeň 

Celkem  

I. st. 

RVP 

ZV 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP SVP 

P D P D P D P D P D P D P 

Čj - Český jazyk a literatura 8  8 1 7 1 5 3 5 3 33 8 33 

Aj - Anglický jazyk      3  3  3  9 0 9 

M - Matematika 4  4 1 4 1 4 1 4 1 20 4 20 

If - Informatika        1 1  1 1 1 

Prv - Prvouka 2  2  2 1     6 1 

12 Př - Přírodověda       2  2  4 0 

Vl - Vlastivěda       1 1 1 1 2 2 

Hv - Hudební výchova 1  1  1  1  1  5 0 

12 

Vv - Výtvarná výchova 2  2  1  1  1  7 0 

Tv - Tělesná výchova 2  2  2  2  2  10 0 10 

Pč - Pracovní činnosti 1  1  1  1  1  5 0 5 

             D 

Celkem 20 0 20 2 21 3 20 6 21 5 102 16 16 

Celkem třída 20 22 24 26 26 
118 118 
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4.2. Učební plán - II. stupeň ZŠ 

Předměty 

II. stupeň 

RVP 

ZV 
6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Celkem 
ŠVP ŠVP ŠVP SVP 

P D P D P D P D P D P 

Čj - Český jazyk a literatura 4 1 4   3 1 4 1 15 3 15 

Aj - Anglický jazyk 3   3  3  1 3   12 1 12 

Nj - Německý jazyk     2   2   2  6 0 6 

M - Matematika 4   4  1 4 1 3 2 15 4 15 

 If - Informatika 1        1    1 1 

1 

Pif - Práce s informacemi       1   1     0 2 

D - Dějepis 2   2   2   1 1 7 1 

11 

Vob - Výchova k občanství 1   1   1   1   4 0 

F - Fyzika 1 1 1 1 2   2   6 2 

21 

Ch - Chemie         2   2   4 0 

Př - Přírodopis 2   2   1 1   1 5 2 

Z - Zeměpis 2   2     1 2   6 1 

Hv - Hudební výchova 1   1   1   1   4 0 

10 

Vv - Výtvarná výchova 2   2   1   1   6 0 

Vzd - Výchova ke zdraví 1          1   2 0 

10 

Tv - Tělesná výchova 2   2   2   2   8 0 

Spr - Svět práce  1  1   1   1   3 1 3 

                    

                      D 

  26 3 27 3 26 6 26 5 104 18 18 

Celkem třída 29 30 32 31 
122 122 

    

 

 

Nepovinné předměty pro žáky II. Stupně 

Předmět nabídka pro ročník hodinová dotace týdně 

Seminář z českého jazyka   

Matematický seminář   
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4.3. Poznámky k učebnímu plánu 

 V souladu se zaměřením školy byly disponibilní hodiny 1. stupně využity na: 

 navýšení hodin Čj  o 8 hodin 

 navýšení hodin informatiky o 1 hodinu 

 navýšení hodin matematiky o 4 hodiny 

 ve 3. ročníku byla posílena výuka Prvouky o 1 hodinu 

 ve 4. a v 5. ročníku byla posílena výuka Vlastivědy, vždy o 1 hodinu 

 V souladu se zaměřením školy byly disponibilní hodiny 2. stupně využity na: 

 výuka fyziky v 6. a 7. ročníku, vždy o 1 hodinu 

 výuku anglického jazyka v 8. ročníku o 1 hodinu 

 svět práce v 6. ročníku o 1 hodinu 

 výuka dějepisu v 9. ročníku o 1 hodinu 

 výuka zeměpisu v 8. ročníku o l hodin  

 výuka přírodopisu v 8. a 9. ročníku, vždy o 1 hodinu 

 výuka matematiky v 7. a 8. ročníku o 1 hodinu, v 9. ročníku o 2 hodiny 

 navýšení vyučovacích hodin Čj na 2. stupni o 3 hodiny 

 zavedení předmětu Práce s informacemi v 7. a 8. ročníku - 2 hodiny 

 navýšení výuky informatiky na 2. stupni o 1 hodinu 

 Předmět Český jazyk a literatura - je realizován ve všech ročnících základního vzdělávání, o časové 

dotaci pro jednotlivé složky rozhoduje vyučující. 

 v 1. ročníku má komplexní charakter 

 ve 2. - 5. ročníku má vyučovací předmět složky specifického charakteru: čtení a literární výchova, 

jazykové vyučování, komunikační a slohová výchova, psaní (psaní je součástí komunikační a slohové 

výchovy a vyučuje se v týdnu zpravidla v menších časových celcích, než je celá vyučovací hodina) 

 v 6. - 9. ročníku má vyučovací předmět složky specifického charakteru: jazykové vyučování, literární 

výchova, slohový výcvik 

 Cizí jazyk  

 vzdělávací obsah je zařazen povinně do 3. - 9. ročníku s týdenní časovou dotaci 3 hodiny vyjma 

8. ročníku s dotací 4 hodiny týdně 

 další cizí jazyk je vymezen disponibilní časovou dotací v rozsahu 6 hodin. Vyučuje se od 7. ročníku 

jako povinný s časovou dotací 2 hodiny týdně, jako další jazyk se vyučuje německý jazyk 

 Matematika a její aplikace je realizována ve všech ročnících základního vzdělávání. 

 Informační a komunikační technologie je realizována na 1. i 2. stupni a je součástí vyučovacích předmětů: 

 Informatika - vyučuje se v 6. a 8. ročníku s časovou dotací 1 hodina týdně  

 Práce s informacemi – vyučuje se v 7. a 8. ročníku 

 Svět práce  

 učivo vzdělávacího oboru v 1. - 3. ročníku se realizuje v jednotlivých vyučovacích předmětech jako 

činnosti a nácvik dovedností propedeutického charakteru 

 Nepovinné předměty 

 Cvičení z českého jazyka – vyučuje se v 8. – 9. ročníku – rozsah 1 hodina týdně 

 Matematický seminář – vyučuje se v 8. – 9. ročníku – rozsah 1 hodina týdně  
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5 UČEBNÍ OSNOVY 

5.1. Předmět - Český jazyk a literatura 

5.1.1. Úvod 

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím 

procesu. Cílem jazykové výuky je zejména podpora rozvoje komunikačních kompetencí. 

Obsahem předmětu je postupné naplňování výstupů stanovených RVP pro vzdělávací oblast 

Jazyk a jazyková komunikace. Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace 

se realizuje ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura, Cizí jazyk (Anglický jazyk) 

a Další cizí jazyk (Německý jazyk). Kultivace jazykových dovedností a jejich využívání je 

nedílnou součástí všech vzdělávacích oblastí.  

Charakteristika vyučovacího předmětu – I. stupeň 

Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk má komplexní charakter, pro přehlednost je rozdělen 

do tří složek: Komunikační a slohové výchovy, Jazykové výchovy a Literární výchovy. 

Ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná. 

Žáci se učí zvládnout techniku čtení a psaní, postupně zvládat základy pravopisu a gramatiky, 

vnímat literární díla a účinně se dorozumívat. Cílem je osvojování a rozvoj komunikačních 

činností, dovedností, návyků a čtenářské gramotnosti. 

Charakteristika vyučovacího předmětu – II. stupeň 

Tento předmět má stěžejní postavení ve vzdělávání žáků, protože je nejen předmětem 

poznávání, ale i nástrojem získávání většiny informací. Dovednosti v něm získané jsou 

důležité jak pro kvalitní jazykové vzdělání, tak pro úspěšné osvojování poznatků v dalších 

oblastech vzdělávání. 

Vzdělávací obsah předmětu má komplexní charakter, je rozdělen do tří složek, které se 

ve výuce vzájemně prolínají: Komunikační a slohová výchova, Jazyková výchova, 

Literární výchova. 

V Komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, 

kultivovaně psát, mluvit, na základě přečteného nebo slyšeného textu jej kriticky posoudit. 

V Jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné 

podoby českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Jsou vedeni k jasnému, 

přehlednému a srozumitelnému vyjadřování. Český jazyk je nejen nástrojem komunikace, ale 

i předmětem poznávání. 

V Literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se 

vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora, formulovat vlastní názor 

o přečteném díle. Učí se rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Literární výchova rozvíjí 

osobnost žáka, jeho prožitky a poznatky. Má za cíl rozvoj estetického cítění, obohacuje jeho 

duchovní život a ovlivňuje jeho životní hodnotové orientace. Pozornost je věnována 

využívání moderních technologií a spolupráci s knihovnou. 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Vyučovací předmět Český jazyk a literatura má časovou dotaci v 1., 3., 4. a 5. ročníku 

8 hodin týdně, ve 2. ročníku na 9 hodin týdně, v 6. a 9. ročníku 5 hodin, v 7. a 8. ročníku 

4 hodiny týdně. 

Výuka probíhá převážně v kmenových třídách, někdy v počítačové učebně, ve studovně nebo 

v učebně s interaktivní tabulí, občas v terénu. Nejčastější formou výuky je vyučovací hodina 



Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa, příspěvková organizace 

27 

 

s občasným začleněním krátkodobých projektů a miniprojektů. Žáci mají možnost využít 

i mimovyučovací školní aktivity (recitační soutěže, olympiády, divadelní představení apod.). 

Součástí výuky je využívání audiovizuální techniky, spolupráce s Krajskou knihovnou 

Vysočiny, využívání školní knihovny, návštěvy kulturních akcí. 

Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření 

klíčových kompetencí 

Kompetence k učení 

 pro aktivní učení volíme vhodné způsoby, metody a strategie, které podporují u žáků 

zvídavost, vnitřní motivaci a systematičnost 

 vedeme žáky k samostatné práci a k jejímu reálnému hodnocení 

 diskutujeme s žáky o překážkách a problémech v učení a práci 

 učíme žáky pracovat s chybou a tím hledat správná řešení 

 vedeme žáky k chápání mezipředmětových vazeb a širších souvislostí, učení jako nekončící 

proces 

Kompetence k řešení problémů 

 motivujeme žáka k samostatnému řešení daného úkolu, vedeme ho ke spolupráci a respektu, 

posilujeme vytrvalost žáka při hledání řešení problému 

 vedeme žáka k praktickému ověřování správnosti řešení problému na základě získaných 

vědomostí a dovedností, vedeme ho k rozvíjení vlastní kreativity 

Kompetence komunikativní 

 rozvíjíme slovní zásobu žáků  

 učíme žáky vyjadřovat své myšlenky srozumitelně a kultivovaně v ústním i písemném projevu 

 zařazujeme diskuse a učíme zásadám při průběhu diskuse, žáci se při diskusi učí obhajovat své 

názory a vhodně argumentovat 

 vedeme ke čtení s porozuměním různým typům textů   

 umožňujeme žákům využívání informační a komunikační technologie pro komunikaci 

s okolním světem 

Kompetence sociální a personální 

 rozvíjíme u žáků schopnost spolupráce a vzájemné respektování se (práce ve skupině, 

stanovení si pravidel práce v týmu) 

 rozvíjíme a posilujeme u žáků jejich sebedůvěru, samostatný rozvoj, sebeúctu, ale i úctu 

k práci ostatních 

Kompetence občanské 

 vedeme žáky k respektování věkové, intelektové, sociální a etnické zvláštnosti žáků 

 vedeme žáky k pochopení a dodržování základních principů školního řádu 

 podporujeme u žáků pozitivní postoje k uměleckým dílům, ke kulturnímu dědictví a tradicím, 

aktivně je zapojujeme do kulturního dění 

Kompetence pracovní 

 usilujeme o dodržování vymezených pravidel, plnění povinností a závazků, adaptování se na 

změněné nebo nové pracovní podmínky 

 vedeme k utváření základních pracovních návyků 

 rozvíjíme u žáků vlastní odpovědnost a smysl pro plnění svých pracovních povinností 

 vedeme k uvědomění si významu dobrých jazykových znalostí a schopností pro život, 

k pochopení vztahu mateřštiny a cizích jazyků jako základní předpokladu pro praktické 

životní, osobní i pracovní uplatnění 

 

 

 



Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa, příspěvková organizace 

28 

 

5.1.2. Výstupy předmětu - Český jazyk a literatura – 1. stupeň 

 

Český jazyk 1. ročník 

Očekávané výstupy RVP Ročníkové výstupy Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Poznámky 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ 

VÝCHOVA 
ČJL-3-1-01 

plynule čte s porozuměním texty 

přiměřeného rozsahu a náročnosti 

 plynule čte jednoduchý text s porozuměním 

 orientuje se ve čteném textu učebnic a v textu pro děti  

 zná některý dětský časopis 

  

Čtení písmen, slabik, slov, vět. 

Čtení podle metodiky čtení. 

 

  

ČJL-3-1-02 

porozumí písemným nebo mluveným 

pokynům přiměřené složitosti 

 porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené 

složitosti a jeho čtenářským schopnostem  

 pozorně a soustředěně naslouchá 

Křížovky, rébusy, skládání slov. 

Hledání v textu, označování, 

spojování. 

MeV6  

ČJL-3-1-05 

v krátkých mluvených projevech správně 

dýchá a volí vhodné tempo řeči 

 v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné 

tempo řeči 

 

Správná technika čtení: předložky, 

pauzy, intonace, plynulost. 
  

ČJL-3-1-06 

volí vhodné verbální i nonverbální 

prostředky řeči v běžných situacích 

ČJL-3-1-07 

na základě vlastních zážitků  tvoří krátký 

mluvený projev 
ČJL-3-1-03 

respektuje základní komunikační 

pravidla rozhovoru 

ČJL-3-1-04 

pečlivě vyslovuje, opravuje svou 

nedbalou nebo nesprávnou výslovnost 

 spisovně se vyjadřuje z hlediska slovní zásoby, gramatické 

správnosti a kultury mluveného projevu odpovídajících 

možnostem žáka 1. ročníku 

 

Zodpovídání otázek.  

Tvoření otázek ke čtenému textu. 

Převyprávění zážitku. 

Převyprávění čteného textu. 

Pravidelný „komunitní kruh“. 

Pravidelní kroužek s možností 

sdělování zážitků. 

Opravování správné výslovnosti 

při čtení ze slabikáře. 

OSV1  

ČJL-3-1-08 

zvládá základní hygienické návyky 

spojené s psaním 

ČJL-3-1-09 
píše správně tvary písmen a číslic, 

správně spojuje písmena i slabiky, 

kontroluje vlastní písemný projev 

 píše správně tvary písmen a číslic ve větší velikosti a liniatuře 

 píše a spojuje písmena, slabiky a slova, interpunkci, znaménka 

 dodržuje správné pořadí písmen a úplnost slova 

 převádí slova a věty z podoby mluvené do podoby psané 

 dodržuje čitelnost a úhlednost psaného projevu při zachování 

základních hygienických a pracovních návyků 

Psaní tvarů písmen a číslic   

Psaní a spojování písmen, slabik a 

slov 

Interpunkce 

Správné držení pera 

Správné sezení 

Pořádek na pracovním místě 

  

ČJL-3-1-11 

seřadí ilustrace podle dějové 

 všímá si ilustrací literárních děl 

 

Kreslení vlastních ilustrací ke 

čtenému textu 
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posloupnosti a vypráví podle nich 

jednoduchý příběh 
Práce s obrázky slabikáře 

Rébusy, hádanky a kvízy 

slabikáře 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA  
ČJL-3-2-01 
rozlišuje zvukovou a grafickou podobu 

slova, člení slova na hlásky, odlišuje 

dlouhé a krátké samohlásky 

 člení slova na hlásky slabiky 

 skládá se skládací abecedy slabiky, slova, věty 

 píše tiskacím písmem písmena, slabiky, slova, věty 

 píše tiskacím písmem písmena, slabiky, slova, věty 

Práce se: 

Slabikářem 

„mazací tabulkou“ 

skládací abecedou 

písankou 

opis 

přepis 

autodiktát 

  

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 
ČJL-3-3-01 

čte a přednáší zpaměti ve vhodném 

frázování a tempu literární texty 

přiměřené věku 
ČJL-3-3-02 

vyjadřuje své pocity z přečteného textu 

ČJL-3-3-04 

pracuje tvořivě s literárním textem podle 

pokynů učitele a podle svých schopností 

ČJL-3-3-03 

rozlišuje vyjadřování v próze a ve 

verších, odlišuje pohádku od ostatních 

vyprávění 

 čte krátké články 

 umí 2 vhodné básně zpaměti 

 vyjádří své pocity ze čteného textu 

 hledá v textu dané jevy 

 rozliší báseň, běžný článek a pohádku 

Práce s články Slabikáře a prvních 

čítanek (Malý čtenář apod.. 

Práce s říkadly a básněmi. 

MeV6  

  Další činnosti a hry podle třídních 

„receptářů“  

Ranní kroužek 

Komunitní kruh 

Stavebnice Roto – 

rozvoj  

slovní zásoby při 

předvádění výrobků. 

 

„Horký“ brambor – 

rychlé říkání nápadů 

- jejich 

třídění, 

řazení, 

slovosled – 

úprava 

slovosledu 
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Český jazyk 2. ročník 

Očekávané výstupy RVP Ročníkové výstupy Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Poznámky 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ 

VÝCHOVA 

ČJL-3-1-01 

plynule čte s porozuměním texty 

přiměřeného rozsahu a náročnosti 

 čte plynule a s porozuměním kratší větné celky s uplatněním 

přirozené intonace 

 orientuje se v textu  

Vlastní čtení 

 

OSV1  

ČJL-3-1-02 

porozumí písemným nebo 

mluveným pokynům přiměřené 

složitosti 

 dokáže požádat, poblahopřát 

 přijímá a vyřizuje vzkazy 

 

Naslouchání – praktické naslouchání  

-věcné naslouchání  

OSV1  

ČJL-3-1-06 

volí vhodné verbální i nonverbální 

prostředky řeči v běžných situacích 

ČJL-3-1-07 

na základě vlastních zážitků tvoří 

krátký mluvený projev 

ČJL-3-1-03 

respektuje základní komunikační 

pravidla rozhovoru 

ČJL-3-1-04 

pečlivě vyslovuje, opravuje svou 

nedbalou nebo nesprávnou 

výslovnost 

 vybírá vhodné jazykové i mimo jazykové prostředky řeči v běžných 

situacích 

 vytváří krátký mluvený projev na základě vlastních zážitků 

 společně vytváří popis 

 vhodně klade otázky a tvoří odpovědi 

 používá oslovení, zahájení a ukončení rozhovoru 

 

 

Mluvený projev – základy techniky 

mluveného projevu 

vyjadřování závislé na komunikační 

situaci 

Komunikační žánry 

 

MuV2   

ČJL-3-1-08 

zvládá základní hygienické návyky 

spojené s psaním 

ČJL-3-1-09 

píše správně tvary písmen a číslic, 

správně spojuje písmena i slabiky, 

kontroluje vlastní písemný projev  

 uplatňuje hygienické návyky správného psaní 

 správně spojuje písmena, slabiky, zachovává rozestup písmen 

 píše jednoduchý text 

 opakuje a docvičuje tvary malých a velkých psacích písmen 

 píše opis, přepis a diktát slov a vět 

 seznamuje se s méně frekventovanými písmeny 

 píše velká tiskací písmena 

 kontroluje a hodnotí vlastní písemný projev 

Základní hygienické návyky  

Technika psaní  

 

  

ČJL-3-1-10 

píše věcně i formálně správně 

 umí napsat adresu 

 napíše blahopřání, pozdrav 

Žánry písemného projevu: adresa, 

blahopřání, pozdrav z prázdnin 
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jednoduchá sdělení  úprava písemnosti - nadpis, odstavec  

ČJL-3-1-11 

seřadí ilustrace podle dějové 

posloupnosti a vypráví podle nich 

jednoduchý příběh 

 vypráví podle obrázkové osnovy Vyprávění, dialog na základě 

obrazového materiálu 

 

  

JAZYKOVÁ VÝCHOVA  

ČJL-3-2-01 

rozlišuje zvukovou a grafickou 

podobu slova, člení slova na hlásky, 

odlišuje dlouhé a krátké samohlásky 

 rozlišuje slovo, slabiku, hlásku a písmeno 

 dělí jednoduchá slova na slabiky 

 člení slova na hlásky 

 vyslovuje a píše dlouhé a krátké samohlásky 

 roztřídí hlásky na samohlásky, souhlásky a dvojhlásky 

 zdůvodňuje a píše souhlásky na konci slov 

 používá slovní přízvuk 

 vyjmenuje abecedu 

Zvuková stránka jazyka  

sluchové rozlišení hlásek, výslovnost 

samohlásek, souhlásek, 

souhláskových skupin, modulace 

souvislé řeči  

 

  

ČJL-3-2-02 

porovnává významy slov, slova 

opačného významu, slova souřadná, 

nadřazená a podřazená, vyhledává 

slova příbuzná    

 porovnává významy slov 

 vyhledává slova opačného významu 

 rozlišuje nadřazenost a podřazenost slov 

Slovní zásoba a tvoření slov- slova a 

pojmy, význam slov 

 

  

ČJL-3-2-03 

porovnává a třídí slova podle 

zobecněného významu – děj, věc, 

okolnost, vlastnost  

ČJL-3-2-04 

rozlišuje slovní druhy v základním 

tvaru 

ČJL-3-2-05 

užívá v mluveném projevu správné 

gramatické tvary podstatných jmen, 

přídavných jmen a sloves 

 porovnává a třídí slova podle významu- děj, věc, okolnost, 

vlastnost 

 vyjmenuje názvy slovních druhů 

 vyhledá podstatná jména, slovesa a předložky v základním tvaru 

 užívá správné tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves 

v mluveném projevu 

Porovnává a třídí slova  

 

  

ČJL-3-2-06 

spojuje věty do jednoduchých 

souvětí vhodnými spojkami a 

jinými spojovacími výrazy 

ČJL-3-2-07 

rozlišuje v textu druhy vět podle 

postoje mluvčího a k jejich 

vytvoření volí vhodné jazykové i 

zvukové prostředky 

 spojuje věty do jednoduchých souvětí 

 používá spojky a, i, ani, nebo 

 vyhledává spojky v textu 

 rozlišuje v textu věty oznamovací, tázací, rozkazovací a přací 

 volí vhodné jazykové a zvukové prostředky k vytváření různých 

druhů vět 

 sestavuje slova do vět 

 řadí věty podle obsahu 

Věta – jednotka mluveného projevu 

jednoduchá věta, její stavba 

Druhy vět podle postoje mluvčího 
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ČJL-3-2-08 

odůvodňuje a píše správně: i/y po 

tvrdých a měkkých souhláskách i po 

obojetných souhláskách ve 

vyjmenovaných slovech, dě, tě, ně, 

ú/ů, bě, pě, vě, mě – mimo 

morfologický šef, velká písmena na 

začátku věty a v typických 

případech vlastních jmen osob, 

zvířat a místních pojmenování 

 odůvodňuje a píše i/y po tvrdých a měkkých souhláskách 

 vyslovuje a píše slova s hláskovými skupinami mimo morfologický 

šev 

 odůvodňuje a píše ú/ů v jednoduchých tvarech slov 

 píše velká písmena na začátku vět a správná znaménka na konci vět 

 píše velká písmena v typických případech vlastních jmen osob, 

zvířat, měst a vesnic 

Psaní i/y po měkkých a tvrdých 

souhláskách  

Výslovnost a psaní slov se skupinami  

dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě 

Vlastní jména  

 

  

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

ČJL-3-3-01 

čte a přednáší zpaměti ve vhodném 

frázování a tempu literární texty 

přiměřené věku 

ČJL-3-3-02 

vyjadřuje své pocity z přečteného 

textu 

ČJL-3-3-04 

pracuje tvořivě s literárním textem 

podle pokynů učitele a podle svých 

schopností 

ČJL-3-3-03 

rozlišuje vyjadřování v próze a ve 

verších, odlišuje pohádku od 

ostatních vyprávění 

 čte a přednáší zpaměti báseň se správným slovním přízvukem a 

frázováním, naslouchá čtenému projevu 

 recituje a volně reprodukuje vhodný literární text 

 výtvarně ztvární literární text 

 dramatizuje pohádku 

 rozlišuje pojmy – báseň, rým, verš, sloka, básník, ilustrace, 

ilustrátor, próza, spisovatel 

Přednes vhodných literárních textů  

Přednes říkadel a krátkých básní 

Přednes básní a krátké prózy 

Zážitkové čtení a naslouchání 

Poslech literárních textů pro děti a 

mládež, hodnocení vlastností postav, 

Vyjádření pocitů z četby    

Výběr vhodné četby, domýšlení 

příběhů, knihy o přírodě a věcech 

líčení atmosféry příběhu, 

Charakteristika postav, podstata a 

smysl příběhu,  

      

Práce s texty – poznávání rozdílu 

poezie a prózy, rozdíl mezi povídkou, 

pohádkou a vyprávěním 

Porozumění pojmům a výrazům při 

praktické činnosti -  říkadlo, 

rozpočítadlo, hádanka, pohádka, 

báseň, loutkové divadlo, maňáskové 

divadlo, spisovatel, kniha, časopis, 

ilustrace 
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Český jazyk 3. ročník 

Očekávané výstupy RVP Ročníkové výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Poznámky 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ 

VÝCHOVA 

ČJL-3-1-01 

plynule čte s porozuměním texty 

přiměřeného rozsahu a náročnosti 

 využívá čtenářských dovedností a návyků při četbě jednoduchých 

textů 

 orientuje se v textu knih určených dětem 

 chápe četbu jako zdroj informací o světě i o sobě 

Praktické a věcné čtení Prvouka 

MeV1 

 

ČJL-3-1-02 

porozumí písemným nebo 

mluveným pokynům přiměřené 

složitosti 

 porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 

 umí klást otázky 

 všímá si významu slov 

Mluvený projev- komunikační 

žánry 

 

 

ČJL-3-1-06 

volí vhodné verbální i nonverbální 

prostředky řeči v běžných situacích 

ČJL-3-1-07 

na základě vlastních zážitků tvoří 

krátký mluvený projev 

ČJL-3-1-03 

respektuje základní komunikační 

pravidla rozhovoru 

ČJL-3-1-04 

pečlivě vyslovuje, opravuje svou 

nedbalou nebo nesprávnou 

výslovnost 

 respektuje základní formy společenského styku 

 používá vhodné jazykové i mimojazykové prostředky řeči 

v běžných situacích 

 vytvoří souvislý mluvený projev 

 společně sestavuje a využívá osnovu 

 uplatňuje v rozhovoru vhodné komunikační výrazy 

 zdvořile vystupuje 

 používá správně slovní přízvuk a vhodnou intonaci 

 opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 

 

Prostředky řeči 

Vypravování, popis 

jednoduchých předmětů a 

činností, osnova textu 

Základní komunikační 

pravidla -  rozhovor 

přízvuk, intonace, výslovnost 

MuV2 

 

ČJL-3-1-08 

zvládá základní hygienické návyky 

spojené s psaním 

ČJL-3-1-09 

píše správně tvary písmen a číslic, 

správně spojuje písmena i slabiky, 

kontroluje vlastní písemný  

 píše podle normy v přirozené velikosti a liniatuře, s dodržením 

sklonu písma (75 °) a rozestupů písmen 

 píše čitelně, úhledně a přiměřeně hbitě 

 provádí kontrolu vlastního projevu 

 písemný projev má úhledný, čitelný a přehledný 

 píše opis, přepis, diktát slov a vět 

 kontroluje a hodnotí správnost písemného projevu 

Písemný projev – hygienické 

návyky 

Psaní 

Matematika- psaní číslic a 

čísel 

 

ČJL-3-1-10 

píše věcně i formálně správně 

jednoduchá sdělení 

 vyjadřuje se v jednoduchých formách psaného projevu (píše 

pozdrav, adresu, blahopřání, jednoduchý popis a vypravování) 

 napíše krátký dopis 

Žánry písemného projevu 

Dopis 

MeV3 
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ČJL-3-1-11 

seřadí ilustrace podle dějové 

posloupnosti a vypráví podle nich 

jednoduchý příběh 

 vypráví podle názorných pomůcek 

 seřadí obrázkovou osnovu podle dějové posloupnosti 

 popíše jednoduchý předmět a činnost, vypráví jednoduchý příběh 

Práce s osnovou  

 

ČJL-3-2-02 

porovnává významy slov, slova 

opačného významu, slova souřadná, 

nadřazená a podřazená, vyhledává 

slova příbuzná    

 třídí slova podle významu 

 

 

 vyhledává v textu slova příbuzná 

Význam slov- slova opačného 

významu, slova nadřazená, 

podřazená a souřadná, slova 

stejného nebo podobného 

významu, slova příbuzná 

 

 

ČJL-3-2-03 

porovnává a třídí slova podle 

zobecněného významu – děj, věc, 

okolnost, vlastnost  

ČJL-3-2-04 

rozlišuje slovní druhy v základním 

tvaru 

ČJL-3-2-05 

užívá v mluveném projevu správné 

gramatické tvary podstatných jmen, 

přídavných jmen a sloves 

 určuje slovní druhy v základním tvaru 

 určí rod mužský, ženský, střední 

 určí číslo jednotné a množné 

 určí osobu, číslo a čas 

 časuje slovesa v čase přítomném, minulém a budoucím 

 

 

 

Tvarosloví – slovní druhy 

podstatná jména – mluvnické 

kategorie 

slovesa – mluvnické kategorie 

 

 

ČJL-3-2-06 

spojuje věty do jednoduchých 

souvětí vhodnými spojkami a 

jinými spojovacími výrazy 

ČJL-3-2-07 

rozlišuje v textu druhy vět podle 

postoje mluvčího a k jejich 

vytvoření volí vhodné jazykové i 

zvukové prostředky 

 určuje počet vět v souvětí  

 spojuje věty do souvětí 

 volí vhodné spojky a spojovací výrazy 

Skladba – věta jednoduchá a 

souvětí 

spojovací výrazy 

 

 

ČJL-3-2-08 

odůvodňuje a píše správně : i/y po 

tvrdých a měkkých souhláskách i po 

obojetných souhláskách ve 

vyjmenovaných slovech, dě, tě, ně, 

ú/ů, bě, pě, vě ,mě – mimo 

morfologický šef,  velká písmena na 

začátku věty a v typických 

případech vlastních jmen osob, 

zvířat a místních pojmenování 

 zvládne pamětně přehled vyjmenovaných slov  

 odůvodňuje a píše i/y po obojetných souhláskách ve 

vyjmenovaných slovech 

 píše velká písmena v typických případech vlastních jmen osob, 

zvířat a místních pojmenování 

Pravopis – vyjmenovaná slova 

 

vlastní jména 

OSV1 
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LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

ČJL-3-3-01 

čte a přednáší zpaměti ve vhodném 

frázování a tempu literární texty 

přiměřené věku 

ČJL-3-3-02 

vyjadřuje své pocity z přečteného 

textu 

ČJL-3-3-04 

pracuje tvořivě s literárním textem 

podle pokynů učitele a podle svých 

schopností 

ČJL-3-3-03 

rozlišuje vyjadřování v próze a ve 

verších, odlišuje pohádku od 

ostatních vyprávění 

 čte a přednáší zpaměti vhodné literární texty ve správném frázování 

a tempu 

 vlastními slovy vyjadřuje své pocity z přečteného textu 

 reprodukuje přečtený nebo slyšený text 

 domýšlí děj neukončeného textu 

 dramatizuje pohádku, příběh, báseň s dějem 

 všímá si spojitosti textu s ilustrací 

 vytváří ilustraci k textu 

 rozlišuje prózu a poezii 

 odlišuje pohádku od ostatních vyprávění 

Zážitkové čtení a naslouchání 

Vyjadřování pocitů 

Tvořivé činnosti s literárním 

textem-volná reprodukce textu 

Domýšlení děje 

Dramatizace 

Ilustrace textu 

Základní literární pojmy 

pohádka, báseň, vyprávění 

MeV6 

 

 

Český jazyk 4. ročník 

Očekávané výstupy RVP Ročníkové výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Poznámky 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ 

VÝCHOVA 

ČJL-5-1-01 

čte s porozuměním přiměřeně 

náročné texty potichu i nahlas 

 čte plynule a správně 

 prokáže, že textu porozuměl 

 

Čtení hlasité a tiché s důrazem 

na správnou techniku a 

porozumění 

Vl – práce s texty a mapou 

Př – Rozmanitost přírody – 

práce s naučnými texty, 

rejstříky rostlin a živočichů 
 

ČJL-5-1-02 

rozlišuje podstatné a okrajové 

informace v textu vhodném pro daný 

věk, podstatné informace 

zaznamenává 

ČJL-5-1-04 

reprodukuje obsah přiměřeně 

složitého sdělení a zapamatuje si z něj 

podstatná fakta 

ČJL-5-1-10 

sestaví osnovu vyprávění a na jejím 

základě vytváří krátký mluvený nebo 

 využívá poznatků z četby v dalších školních činnostech 

 vyhledává informace v učebnicích, dětských encyklopediích  

 zná různé druhy popisů 

 vypráví s použitím plnovýznamových sloves a využitím 

vhodných spojek 

 vyjadřuje se pomocí souvětí, sestaví osnovu projevu 

 text člení na odstavce 

 

Věcné čtení (čtení jako zdroj 

informací, čtení vyhledávací, 

klíčová slova) 

Třídění informací  

Věcné naslouchání, 

vyhledávání podstaty sdělení, 

tvorba osnovy, vyprávění, 

popis 

Práce s osnovou a tvorba textu 

na jejím základě orientace 

v textu pověsti, bajky a 

povídky různých kultur 

MeV1 

 

Vl – historická období 

 

Vv – výtvarné pojetí 
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písemný projev s dodržením časové 

posloupnosti 

 

ČJL-5-1-09 

píše správně po stránce obsahové i 

formální jednoduché komunikativní 

žánry 

ČJL-5-1-03 

posuzuje úplnost či neúplnost 

jednoduchého sdělení 

 napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Jednoduchá sdělení – 

omluvenka, pozvánka, inzerát, 

dopis 

 

 

ČJL-5-1-05 

vede správně dialog, telefonický 

rozhovor, zanechá vzkaz na 

záznamníku 

 výstižně a stručně telefonuje 

 aktivně naslouchá a reaguje otázkami 

 sestaví sms 

 

Aktivní naslouchání – 

zaznamenat slyšené, reagovat 

otázkami, základní 

komunikační pravidla při 

telefonování, vzkaz, zpráva, 

žánry písemného projevu: 

zpráva, oznámení 

Vl – Lidé kolem nás 

 

ČJL-5-2-01 

porovnává významy slov, zvláště 

slova stejného a podobného významu 

a slova vícevýznamová 

 porovnává významy slov, zvláště slova stejného a podobného 

významu a slova vícevýznamová 

 určí slova jednoznačná a mnohoznačná 

Synonyma, homonyma 

slova jednoznačná a 

mnohoznačná 

Př – Rozmanitost přírody – 

organismy a jejich třídění 

s využitím encyklopedií, 

atlasů 

 

ČJL-5-2-02 

rozlišuje ve slově kořen, část 

příponovou a předponovou a 

koncovku 

 

 začíná rozlišovat kořen, předponu a příponu ve slovech 

Stavba slova, kořen, přípona, 

předpona, poznávání a 

určování kořene, předponové a 

příponové části slova, 

doplňování předpon podle 

smyslu 

 

 

ČJL-5-2-03 

určuje slovní druhy 

plnovýznamových slov a využívá je 

v gramaticky správných tvarech ve 

svém mluveném projevu 

 určuje slovní druhy 

 skloňuje podstatná jména 

 časuje slovesa v oznamovacím způsobu 

 respektuje shodu přísudku a podmětu 

Slovní druhy  

 

ČJL-5-2-04 

rozlišuje slova spisovná a jejich 

nespisovné tvary 

ČJL-5-2-05 

vyhledává základní skladební dvojice 

a v neúplné základní skladební 

 rozliší slovo spisovné od nespisovného 

 slovo nespisovné dokáže nahradit spisovným 

 určí podmět a přísudek 

 respektuje shodu přísudku s podmětem 

 pozná větu holou 

 pozná nevyjádřený podmět 

Slova spisovná a nespisovná 

Určování podmětu a přísudku 

Věta holá 

Podmět vyjádřený a 

nevyjádřený 
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dvojici označuje základ věty  

      

ČJL-5-2-06 

odlišuje větu jednoduchou a souvětí, 

vhodně změní větu jednoduchou 

v souvětí 

ČJL-5-2-07 

užívá vhodných spojovacích výrazů, 

podle potřeby projevu je obměňuje 

 odlišuje větu jednoduchou a souvětí 

 spojí věty jednoduché v souvětí s použitím vhodných spojovacích 

výrazů 

Věta jednoduchá 

Souvětí 

Určování věty jednoduché 

Spojování vět v souvětí 

Spojovacími výrazy 

 

PČ – práce s informacemi 

 

ČJL-5-2-08 

píše správně i/y ve slovech po 

obojetných souhláskách 

ČJL-5-2-09 

zvládá základní příklady 

syntaktického pravopisu 

 

 uvědoměle používá i/y po obojetných souhláskách 

Vyjmenovaná slova 

Příbuzná slova 

 

 

ČJL-5-3-01 

vyjadřuje své dojmy z četby a 

zaznamenává je 

 ČJL-5-3-02 

volně reprodukuje text podle svých 

schopností, tvoří vlastní literární text 

na dané téma 

ČJL-5-3-03 

rozlišuje různé typy uměleckých a 

neuměleckých textů 

ČJL-5-3-04 

Při jednoduchém rozboru literárních 

textů používá elementární literární 

pojmy 

 čte plynule a správně 

 prokáže, že textu porozuměl 

 využívá poznatků z četby v dalších školních činnostech 

 vyjádří své pocity z četby, z poslechu pořadů, z divadelního nebo 

televizního představení 

 všímá si rozdílů zpracování textu krásné literatury a literatury 

vědecko-naučné 

 rozumí literárním pojmům přirovnání, zosobnění, bajka, 

dramatizace, próza, poezie, encyklopedie při praktické činnosti. 

Zdokonalování techniky čtení 

se správným přízvukem 

slovním i větným, s přirozenou 

intonací a správným 

frázováním 

Čtení s porozuměním 

Zážitkové čtení a naslouchání 

Záznamy dojmů z četby, 

poslechu, divadelního 

představení, televizního 

pořadu, záznam zajímavých 

myšlenek díla 

Vlastní ilustrace díla 

Reprodukce obsahu textu, 

Hledání motivů postav, 

Hodnocení postav 

Domýšlení příběhů 

Vlastní tvorba 

 

 

MeV 1 

 

OSV 1 
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Český jazyk 5. ročník 

Očekávané výstupy RVP Ročníkové výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, průřezová 

témata 
Poznámky 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ 

VÝCHOVA 

ČJL-5-1-01 - čte s porozuměním 

přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 

 čte plynule a správně 

 hovoří souvisle o přečteném textu  

 

Výrazné čtení uměleckých textů, 

studijní čtení naukových textů 

Předčítání, recitace 

Reprodukce textu 

 

 

ČJL-5-1-02 

rozlišuje podstatné a okrajové informace 

v textu vhodném pro daný věk, podstatné 
informace zaznamenává 

ČJL-5-1-04 

reprodukuje obsah přiměřeně složitého 

sdělení a zapamatuje si z něj podstatná 

fakta 

ČJL-5-1-10 

sestaví osnovu vyprávění a na jejím 

základě vytváří krátký mluvený nebo 

písemný projev s dodržením časové 

posloupnosti 

 vyhledává informace ve slovnících a 

dalších různých textech 

 zaznamenává si zajímavé myšlenky 

 reprodukuje jednoduché texty 

 vypravuje, popisuje, rozšiřuje si slovní 

zásobu 

 orientuje se v textech určených pro děti  

 vyslechne sdělení a reprodukuje (napíše 

jeho obsah) smysl 

 vyslechne vzkaz a reprodukuje ho další 

osobě 

 

Rozlišování podstatného od méně 

podstatného, klíčová slova a pojmy 

Odlišování tvrzení od mínění 

 

Popis předmětu, děje, pracovního 

postupu 

Vypravování 

Věcné čtení (čtení jako zdroj 

informací, čtení vyhledávací, klíčová 

slova) 

Třídění informací 

věcné naslouchání, Vyhledávání 

podstaty sdělení, Tvorba osnovy, 

vyprávění 

popis 

práce s osnovou a tvorba textu na 

jejím základě 

Orientace v textu pověsti, bajky a 

povídky různých kultur 

MeV1 

Vl historická období 

Vv výtvarné pojetí 

 

 

ČJL-5-1-09 - píše správně po stránce 

obsahové i formální jednoduché 

komunikativní žánry 

ČJL-5-1-03 - posuzuje úplnost či 

neúplnost jednoduchého sdělení 

 poradí si v běžném společenském styku 

 zvládá vyplňování běžných tiskopis  

Psaní dopisu  

Poštovní poukázka, průvodka, podací 

lístek 

Vyplňování běžných tiskopisů 

Přihláška 

 

 

ČJL-5-1-05 

vede správně dialog, telefonický 

rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku 

 na základě zadaných informací vede 

dialog, telefonický hovor  

 (s kamarádem, s dospělým), zanechá 

vzkaz na záznamníku  

 aktivní naslouchání zaznamenat slyšené  

 reagovat otázkami,  

Cvičení pozorování a emfatického a 

aktivního naslouchání, dovednosti pro 

verbální sdělování, rozvíjení 

mezilidských vztahů 

Psychohygiena hledání pomoci při 

obtížích 

Vl Lidé kolem nás 

 



Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa, příspěvková organizace 

39 

 

 základní komunikační pravidla při 

telefonování 

 vzkaz, zpráva 

 žánry písemného projevu zpráva, 

oznámení 

 používání záznamníku-vzkaz, zpráva, 

oznámení 

 

ČJL-5-1-06 

rozpoznává manipulativní komunikaci 

v reklamě 

 rozpoznává manipulativní komunikaci 

v reklamě 

Aktivní a kritické naslouchání  

Prvky manipulace 

hledání a ověřování pravdivosti 

Reklama a její význam 

MeV2 

MeV4 

Vv výtvarné pojetí reklamní leták, 

plakát 

dramatizace 

Př Člověk a zdraví 

 

ČJL-5-1-07 

volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy, a 

tempo podle svého komunikačního 

záměru 

 využívá jazyka jako nástroje k ústnímu i 

písemnému dorozumívání ve škole a 

běžném životě 

 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy, a 

tempo podle svého komunikačního 

záměru 

Využívání intonace v různých 

modelových situacích 

 

 

ČJL-5-1-08 - rozlišuje spisovnou a 

nespisovnou výslovnost a vhodně ji 

využívá podle komunikační situace 

 rozlišuje spisovnou a nespisovnou 

výslovnost a vhodně ji využívá podle 

komunikační situace 

Rozvíjení prvků komunikace, 

Rozlišování spisovné a nespisovné 

výslovnosti, prvky obecné češtiny 

 

 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

ČJL-5-2-02 

rozlišuje ve slově kořen, část příponovou 

a předponovou a koncovku 

ČJL-5-2-03 

určuje slovní druhy plnovýznamových 

slov a využívá je v gramaticky správných 

tvarech ve svém mluveném projevu 

 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou 

a předponovou a koncovku 

 nezaměňuje podstatných jmen a sloves 

 kategorie využívá přídavná jména při 

stylistické projevu ústním i písemném 

 určí druhy slov 

Stavba slova  

kořen, přípona, předpona  

příbuzná slova 

doplňování předpon podle smyslu 

Osvojování slovních druhů, jejich 

užívání 

mluvnické kategorie podstatných 

jmen  

skloňování jmen podle vzorů 

mluvnické kategorie sloves 

podmiňovací způsob 

druhy přídavných jmen 

seznámení s druhy zájmen 

nahrazování podstatných a 

přídavných jmen zájmeny 

druhy číslovek 

 

 



Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa, příspěvková organizace 

40 

 

ČJL-5-2-04 

rozlišuje slova spisovná a jejich 

nespisovné tvary 

ČJL-5-2-05 

vyhledává základní skladební dvojice a 

v neúplné základní skladební dvojici 

označuje základ věty 

 rozlišuje slova spisovná a jejich 

nespisovné tvary 

 určí základní větné členy 

 vyhledá různé podměty _ podmět 

vyjádřený, nevyjádřený, 

několikanásobný 

 určí přísudek slovesný 

 

Slova spisovná a nespisovná-slova 

citově zabarvená 

přímá řeč 

Skladba - základní větné členy 

určování, vyhledávání různých 

podmětů – podmět vyjádřený, 

nevyjádřený, několikanásobný, 

přísudek slovesný 

OSV 9 

Vl Lidé kolem nás 

Modelové situace 

 
 

ČJL-5-2-06 

odlišuje větu jednoduchou a souvětí, 

vhodně změní větu jednoduchou 

v souvětí 

ČJL-5-2-07 

užívá vhodných spojovacích výrazů, 

podle potřeby projevu je obměňuje 

 pracuje s různými typy souvětí 

 odlišuje větu jednoduchou a souvětí 

 spojí věty jednoduché v souvětí s 

použitím vhodných spojovacích výrazů 

Věta jednoduchá, souvětí, určování 

věty jednoduché 

spojování vět v souvětí spojovacími 

výrazy 

 

 

ČJL-5-2-08 

píše správně i/y ve slovech po obojetných 

souhláskách 

ČJL-5-2-09 

zvládá základní příklady syntaktického 

pravopisu 

 píše správně i/y v koncovkách 

přídavných jmen 

 pravopis přímé řeči 

 orientuje se v Pravidlech českého 

pravopisu 

Pravopis přídavných jmen 

přídavná jména odvozená od jmen 

zakončených na s/-ský, -ští 

Interpunkce v přímé řeči 

vyhledávání v Pravidlech 

Pč práce s inf. 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

ČJL-5-3-01 

vyjadřuje své dojmy z četby a 

zaznamenává je 

 ČJL-5-3-02 

volně reprodukuje text podle svých 

schopností, tvoří vlastní literární text na 

dané téma 

ČJL-5-3-03 

rozlišuje různé typy uměleckých a 

neuměleckých textů 
ČJL-5-3-04 

při jednoduchém rozboru literárních textů 

používá elementární literární pojmy 

 hovoří souvisle o přečteném textu 

 vyjádří své názory a pocity 

 odliší vyprávění literární od faktického 

 orientuje se v nabídce dětské literatury 

 využívá pro vlastní četbu knihovny 

 zaznamenává zajímavé myšlenky 

 při jednoduchém rozboru literárních 

textů používá elementární literární 

pojmy 

 rozlišuje různé typy uměleckých a 

neuměleckých textů 

Zdokonalování techniky čtení  

Zážitkové čtení a naslouchání 

Tvořivá práce s textem 

Rozlišování základních literárních 

druhů a žánrů 

Kulturní život regionu, větších měst, 

kulturní instituce 

MeV1 

OSV1 

Vv ilustrace díla, 

Vl Lidé a čas, kultura regionu, 

významní autoři 

Individuální četba, 

využití materiálů 

studovny 

audiovizuál technika, 

poslechy, filmy, 

představení, besedy 

o knihách, 

a zvukových  

pořadech 

čtenářský deník 

anotace knihy,  

stručný obsah, 

vlastní dojem, 

ilustrace Bohuslav 

Reynek  

Horácké divadlo 
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5.1.3. Výstupy předmětu - Český jazyk a literatura – 2. stupeň 

 

 

Český jazyk 6. ročník 

Očekávané výstupy RVP Ročníkové výstupy Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Poznámky 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ 

VÝCHOVA 

ČJL-9-1-01  

odlišuje ve čteném (slyšeném) textu 

fakta od názorů a hodnocení, 

ověřuje fakta pomocí otázek nebo 

porovnáváním s dostupnými 

informačními zdroji  

 chápe rozdíly mezi projevem mluveným a psaným 

 čte s porozuměním, soustředěně naslouchá 

 umí klást otázky a hledat v dostupných informačních zdrojích 

 

  

Zpráva 

Oznámení 

rozlišení zprávy od oznámení, 

sestavení ústně i písemně 

Práce s informacemi 

- klíčová slova, jádro sdělení 

- encyklopedická hesla 

 

  

ČJL-9-1-02  

rozlišuje subjektivní a objektivní 

sdělení a komunikační záměr 

partnera v hovoru 

 

 rozeznává subjektivní a objektivní sdělení 

 uspořádá informace v textu dle komunikačního záměru  

 vytvoří souvislý text s dodržováním pravidel mezivětného 

navazování 

 objektivně vyplní jednoduchý tiskopis 

 

 

Popis a jeho funkce    

- popis předmětu 

- popis osoby 

- popis dějový 

- popis pracovního postupu 

- popis a vypravování 

Vyplňování jednoduchých tiskopisů 

- poštovní poukázky 

- podací lístek 

  

ČJL-9-1-03  

rozpoznává manipulativní 

komunikaci v masmédiích a 

zaujímá k ní kritický postoj 

 

 rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích 

 seznámí se s pravidly vytváření reklamních letáků 

 

Reklamní a propagační texty 

vyhledání, věcné údaje, 

manipulace 

- tvorba reklamního letáku 

MeV4  

ČJL-9-1-04  

zná zásady kultivovaného projevu 

(výstižně, jazykovými prostředky 

vhodnými pro danou komunikační 

situaci) 

 užívá výstižně jazykové prostředky pro danou komunikační situaci 

 rozliší osobní a úřední dopis 

 stylizuje soukromý dopis s jeho náležitostmi 

 

Dopis              

- osobní 

- úřední                    

  

MeV4 

 

 

ČJL-9-1-05  

odlišuje spis. a nespisovný projev a 

vhodně užívá spisovné jazykové 

prostředky vzhledem ke svému 

komunikačnímu záměru 

 odliší spisovný a nespisovný projev 

 v mluveném i psaném projevu zohledňuje prostředí a adresáty 

projevu 

vhodně užívá jazykových prostředků pro svůj komunikační záměr 

Vypravování, zpráva, oznámení, 

dopis 

 

MuV2 

 

 



Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa, příspěvková organizace 

42 

 

a k vlastnímu tvořivému psaní 

ČJL-9-1-06  

v mluveném projevu připraveném 

vhodně užívá verbálních, 

nonverbálních i paralingválních 

prostředků řeči 

 v připraveném mluveném projevu dodržuje časovou posloupnost 

 vhodně užívá přímou řeč 

 drží se předem připravené osnovy 

 užívá rozmanitých dějových sloves 

 vnímá a pracuje s nonverbálními a paralingválními prostředky řeči 

Vypravování 

- dějová posloupnost 

- osnova 

- jazykové prostředky 

- vyprávění podle obrázku 

dokončení příběhu 

  

ČJL-9-1-07  

zapojuje se do diskuse a využívá 

zásad komunikace a pravidel 

dialogu 

 zná pravidla diskuse a zapojuje se do ní 

 odlišuje monolog, dialog 

 umí diskutovat na dané téma 

 

Práce s informacemi 

- diskuse na základě určitých 

poznatků 

 

MeV1  

ČJL-9-1-08  

využívá základy studijního čtení – 

vyhledává klíčová slova, formuluje 

hl. myšlenky textu, tvoří stručné 

poznámky a výpisky nebo výtah 

z přečteného textu, připraví a 

přednese referát 

 podle klíčových slov napíše jednoduchý slohový útvar odpovídající 

věku 

 zpracuje osnovu textu a podle ní formuluje hlavní myšlenky textu 

 vytvoří si poznámky z přečteného textu, které umí přednést 

 

 

Výtah a výpisky 

rozlišení výtah a výpisky, jejich 

zpracování, vyhledávání klíčových 

slov 

  

ČJL-9-1-09  

uspořádá informace v textu 

s ohledem na jeho účel, vytvoří 

koherentní text s dodržováním 

pravidel mezivětného navazování 

(vypravování) 

 umí uspořádat informace na základě poznatků o slohových 

postupech 

 vytvoří souvislý text s mezivětným navazováním 

 vytváří osnovu a člení text do odstavců 

 vytváří smysluplnou zprávu a oznámení 

 

Vypravování 

- dějová posloupnost 

- osnova 

- jazykové prostředky 

Zpráva, oznámení 

  

ČJL-9-1-10  

využívá poznatků o jazyce a slohu 

ke gramaticky i věcně správnému 

písemnému projevu a k tvořivé 

práci s textem nebo i k vlastnímu 

tvořivému psaní na základě svých 

dispozic a osobních zájmů 

 využívá poznatků o jazyce a slohu k vlastní tvořivé práci s textem 

 podle svých schopností a zadání napíše gramaticky, kompozičně a 

věcně správně slohový útvar 

 

Vypravování, popis, dopis   

JAZYKOVÁ VÝCHOVA  

ČJL-9-2-08 

rozlišuje spisovný jazyk od nářečí a 

obecné češtiny 

 

 rozliší spisovný a nespisovný jazyk 

 definuje pojem nářečí, spisovný jazyk, obecná češtinu 

 

Jazyk a jeho útvary 

- čeština jako jazyk národní 

(mateřský)             

- spisovná a nespisovná čeština  

- jazykové prostředky neutrální, 

knižní, hovorové 

- nářečí, obecná čeština               

Z – naše vlast a Evropa  
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ČJL-9-2-01 

spisovně vyslovuje česká a běžně 

užívaná cizí slova 

 

 třídí hlásky, souhlásky podle znělosti, používá pravidla spodoby 

znělosti 

 spisovně vyslovuje česká i běžně užívaná cizí slova, správně čte 

zdvojené souhlásky 

 zná pravidla slovního přízvuku 

 používá důraz, pauzy, pracuje s tempem řeči a melodií 

Zvuková stránka jazyka 

- opakování o hláskách, spisovná 

výslovnost samohlásek  

- souhlásky znělé a neznělé, párové 

souhlásky 

- spodoba znělosti 

- slovní přízvuk, větná melodie, 

důraz, tempo řeči, pauzy 

  

ČJL-9-2-03 

samostatně a efektivně pracuje s 

PČP, se SSČ a dalšími slovníky a 

příručkami 

 používá jazykové příručky Práce s jazykovědnými příručkami – 

PČP, SSČ a dalšími příručkami 

 

 

  

ČJL-9-2-02 

zaznamená stavbu slova, označí 

předponu, kořen, příponu a 

koncovku 
 

 

 určuje slovotvorný základ a umí vytvořit slovo odvozené 

pomocí předpony, přípony či koncovky 

 označuje střídání hlásek při odvozování 

 vyhledá ve slově kořen, vytvoří slova příbuzná, oddělí předponu, 

příponovou část 

 určí kmen slova a sleduje koncovky slova při ohýbání 

Nauka o slově 

- tvoření slov  

- stavba slova 

- střídání hlásek při 

odvozování  

  

ČJL-9-2-07 

V písemném projevu procvičuje 

pravopis lexikální, slovotvorný a 

morfologický i syntaktický ve větě 

jednoduché a souvětí 

 rozliší souhláskové skupiny vzhledem ke správnému čtení a 

pravopisu 

 píše a vysvětluje pravopis odvozených slov 

 píše a odůvodňuje pravopis slova 

Pravopis slova 

- zdvojené souhlásky 

- skupiny bě- bje, pě, vě – vje, 

mě – mně 

- předpony s-/se-, z-/ze-, vz-

/vze- 

- předložky s/se, z/ze 

- kde píšeme i/y a kde í/ý 

  

ČJL-9-2-04 

Správně třídí slovní druhy, tvoří 

spisovné tvary slov a vědomě jich 

používá ve vhodné komunikační 

situaci 

 

 rozlišuje slova ohebná a neohebná, určuje druhy slov a vědomě 

slova vhodně využívá v různých komunikačních situacích 

 roztřídí podstatná jména konkrétní, abstraktní, hromadná, látková, 

obecná a vlastní 

 určuje mluvnické kategorie podstatných jmen (rod, číslo, pád, vzor) 

 doplňuje koncovky podstatných jmen, zdůvodňuje jejich pravopis 

 určuje druh a mluvnické kategorie přídavných jmen 

 doplňuje koncovky přídavných jmen, zdůvodňuje jejich pravopis 

 tvoří tvary 2. a 3. stupně 

 vyhledává a určuje druhy zájmen 

 skloňuje uvedená zájmena, zdůvodňuje pravopis tvarů 

Tvarosloví 

- slovní druhy 

- podstatná jména  

- mluvnickévýznamy 

podstatných jmen  

- přídavná jména  

- stupňování přídavných jmen 

- zájmena (druhy zájmen, 

skloňování zájmen já, ten náš, on, 

ona, ono, můj, tvůj, svůj) 

- číslovky a jejich druhy 
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 vyhledává a určuje druh číslovek 

 užívá správné tvary číslovek, zdůvodňuje pravopis tvarů 

 vyhledává slovesa, určuje osobu, číslo, způsob, čas 

 tvoří a píše spisovné tvary podmiňovacího způsobu 

- slovesa a jejich mluvnické 

významy (způsob oznamovací, 

rozkazovací a podmiňovací, čas) 

ČJL-9-2-06 

rozlišuje významové vztahy 

gramatických jednotek ve větě a 

v souvětí 

ČJL-9-2-05 

využívá znalostí o jazykové normě 

při tvorbě vhodných jazykových 

projevů podle komunikační situace 

 

 užívá základní principy skladby 

 upevňuje vědomosti o základních větných členech (určí druhy 

přísudků, podmět vyjádřený, nevyjádřený, několikanásobný) 

 zdůvodňuje pravopis y/i v koncovkách sloves 

 orientuje se v rozvíjejících větných členech (předmět, příslovečná 

určení, přívlastek shodný, neshodný, několikanásobný předmět, 

několikanásobný přívlastek a několikanásobné příslovečné určení) 

 rozlišuje větu jednoduchou a souvětí, vyhledává spojovací výrazy, 

zdůvodňuje psaní čárky v jednoduchém souvětí 

 využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě smysluplně 

návazného textu dle komunikační situace 

 rozlišuje uvozovací větu a přímou řeč, doplňuje správná znaménka 

Skladba 

- stavba větná  

- shoda přísudku s podmětem i 

s několikanásobným podmětem 

- rozvíjející větné členy věta 

jednoduchá, souvětí, tvoření vět 

- stavba textu  -smysluplná 

návaznost  

- opakování o přímé řeči 

 

  

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

ČJL-9-3-01  

uceleně reprodukuje přečtený text, 

jednoduše popisuje strukturu a 

jazyk literárního díla 

ČJL-9-3-08 

porovnává různá ztvárnění téhož 

námětu v liter., dramat. i 

filmovém zpracování 

ČJL-9-3-04 

tvoří vlastní literární text podle 

svých schopností a na základě 

osvojených znalostí základů 

literární teorie 

ČJL-9-3-06 

rozlišuje základní literární druhy a 

žánry, porovná je i jejich funkci, 

uvede jejich výrazné představitele 

 pracuje s literárním textem, jasně a srozumitelně čte text 

 obohacuje si vlastní jazykovou kulturu 

 reprodukuje a shrne literární text po tematické stránce, porovnává 

různá ztvárnění téhož námětu 

 ukáže v textu odlišnosti literárního jazyka a jazyka běžné 

komunikace 

 popíše jednoduše výstavbu básně a kompozici prozaického textu 

 rozumí literárním pojmům 

 zarecituje báseň zpaměti, vymýšlí vlastní veršovánky 

 texty doprovodí vlastní ilustrací 

 uvede základní znaky poezie, prózy, rozpozná lyrický a epický text 

 vysvětlí literární žánr bajka, uvede výrazné představitele, vytvoří 

vlastní literární text podle svých schopností a na základě 

osvojených poznatků, vysvětlí pojem alegorie 

 vysvětlí literární žánr pohádka, uvede výrazné představitele, 

vysvětlí pojem personifikace 

 

 

 

 

 

 

 

Literatura 

Formy literárního díla – poezie, 

próza, drama 

Druhy literárního díla – lyrika, 

epika, drama 

Lyricko-epické žánry 

Struktura literárního díla – námět, 

téma, literární hrdina 

Poezie – rým, rytmus, zvukomalba 

Lidová slovesnost 

Bajky 

Ezop, La Fontaine, Krylov, Čapek 

Macourek 

Pohádky 

- lidové a umělé 

- sběratelé lidových pohádek 

(B. Němcová, K.J.Erben, bratři 

Grimmové) 

- autoři umělých pohádek 

(H.Ch. Andersen, J.Werich, Z. 

Svěrák, M. Macourek, P. Šrut, A. 

Mikulka) 
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 vysvětlí literární žánr báje, uvede výrazná díla a představitele 

 

 

 

 

 

 

 

 vysvětlí literární žánr pověst, rozezná pověsti místní, historické, 

fantastické, reprodukuje text 

 

 

 

 

 

 

 vyhledává v textu, vyslovuje svůj názor, charakterizuje hlavního 

hrdinu, zpracuje osnovu 

 porovnává chování, myšlení lidí, zvířat, napíše charakteristiku 

zvířat 

 

 

Báje (mýty) 

- Staré řecké báje a pověsti, 

Příběhy na které svítilo slunce  (E. 

Petiška) 

- křesťanské mýty (Biblické 

příběhy- I. Olbracht) 

- V. Hulpach – báje z různých 

koutů světa 

Příběhy z dávných dob 

Pověsti 

- – z dávné minulosti českého 

národa (Staré pověsti české), 

pověsti místní, pověsti 

z Havlíčkova Brodu, pověsti 

z národní minulosti) 

Dobrodružné příběhy se zvířecími i 

dětskými hrdiny (J. London, E. 

Štorch, J. Foglar, A.Lindgrenová, O. 

Hofman, E. Kastner..) 

Humoristické příběhy (K.Poláček, 

K. Čapek, J. Hašek..) 

ČJL-9-3-03 

ústně i písemně formuluje (správně 

a výstižně) dojmy ze své četby, 

návštěvy divadelního nebo film. 

představení a názory na umělecké 

dílo 

 

 formuluje vlastní názory k četbě, k divadelnímu či televiznímu 

představení 

 chápe smysl kulturních akcí 

 dramatizuje text, vyloží pojmy divadlo, drama, dějství, monolog, 

dialog, inscenace, komedie, tragédie, animovaný film 

Čtenářský deník a jeho zpracování 

Účast na kulturní akci 

 

  

ČJL-9-3-09 

vyhledává informace z literární 

teorie a historie v tištěných a 

elektronických katalozích, 

encyklopediích a učebnici 

orientuje se v knihovně i v dalších 

informačních zdrojích 

 orientuje se v knihovně, vyhledá si příslušné publikace Návštěva školní knihovny, popř. 

krajské knihovny v Havl. Brodě 

MeV1  
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Český jazyk 7. ročník 

Očekávané výstupy RVP Ročníkové výstupy Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Poznámky 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ 

VÝCHOVA 

ČJL-9-1-01  

odlišuje ve čteném (slyšeném) textu 

fakta od názorů a hodnocení, 

ověřuje fakta pomocí otázek nebo 

porovnáváním s dostupnými 

informačními zdroji  

ČJL-9-1-08  

využívá základy studijního čtení – 

vyhledává klíčová slova, formuluje 

hl. myšlenky textu, tvoří stručné 

poznámky a výpisky nebo výtah 

 vyhledá fakta v textu, vytvoří otázky, poznámky a ověří se je 

v dostupných informačních zdrojích  

 vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu 

 odliší výpisky od výtahu, tyto útvary zpracuje 

 

Výtah 

Výpisky  

 

 

MeV4 – kritické čtení a 

vnímání mediálních 

sdělení, interpretace 

Práce s informacemi 

 

ČJL-9-1-02  

rozlišuje subjektivní a objektivní 

sdělení a komunikační záměr 

partnera v hovoru 

 dokáže odlišit subjektivní a objektivní sdělení 

 výstižně popíše osobu 

 využívá specifické jazykové prostředky (přirovnání, rčení) 

 výstižně formuluje a sděluje pocity, prožitky 

 

Popis osoby a charakteristika 

 popis vzhledu, vlastností, jednání, 

charakteristika přímá a nepřímá, využití 

přirovnání, charakteristika kamaráda 

Umělecký popis (líčení)  

- využití vhodných přídavných jmen, 

příslovcí, vyjádření svých emocí, pocitů 

  

ČJL-9-1-04  

zná zásady kultivovaného projevu 

(výstižně, jazykovými prostředky 

vhodnými pro danou komunikační 

situaci) 

 zdokonaluje se v kultivovaném projevu 

 seznamuje se s útvary administrativního stylu a sestavuje vlastní 

 pojmenovává podstatné části žádosti, napíše vlastní 

 seznámí se s druhy životopisu a jeho strukturou, napíše 

životopis rodinného příslušníka 

 

Žádost – náležitosti žádosti, vytvoření 

žádosti 

Životopis 

- souvislý, strukturovaný 

- údaje patřící do životopisu 

životopis rodinného příslušníka 

  

ČJL-9-1-05  

odlišuje spis. a nespisovný projev a 

vhodně užívá spisovné jazykové 

prostředky vzhledem ke svému 

komunikačnímu záměru 

 odliší spisovný a nespisovný projev 

 pro svůj komunikační záměr vhodně používá spisovné jazykové 

prostředky 

 seřadí složky činnosti, užívá dějová slovesa, časová příslovce, 

předložková spojení, časové spojky, popíše postup při vlastní 

činnosti 

 vyhledává odborné názvy a vysvětluje jejich význam 

Popis - návody a popisy pracovního 

postupu 

-  užívání dějových sloves, příslovcí, 

předložkových spojení, časových 

spojek, užití odborných názvů v popisu  

Vypravování, charakteristika, žádost, 

životopis 

  

ČJL-9-1-07   o zjištěných faktech diskutuje a využívá pravidel komunikace a Diskuse na dané téma MeV4 – kritické čtení a  



Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa, příspěvková organizace 

47 

 

zapojuje se do diskuse a využívá 

zásad komunikace a pravidel 

dialogu 

dialogu 

 

 

 

vnímání mediálních 

sdělení, interpretace 

Práce s informacemi 

ČJL-9-1-09  

uspořádá informace v textu 

s ohledem na jeho účel, vytvoří 

koherentní text s dodržováním 

pravidel mezivětného navazování  

(vypravování) 

ČJL-9-1-06  

v mluveném projevu připraveném 

vhodně užívá verbálních, 

nonverbálních i paralingválních 

prostředků řeči 

ČJL-9-1-10  

využívá poznatků o jazyce a slohu 

ke gramaticky i věcně správnému 

písemnému projevu a k tvořivé 

práci s textem nebo i k vlastnímu 

tvořivému psaní na základě svých 

dispozic a osobních zájmů 

 umí uspořádat informace na základě poznatků o slohových 

postupech 

 vytvoří souvislý text s mezivětným navazováním 

 rozčlení předložený text na jednotlivé dějové části 

 vyhledává ve vypravování dějová slovesa, přímou řeč, zvolací 

věty, krátké věty 

 tvoří vlastní vypravování s osnovou na základě svých dispozic a 

zájmů, uplatňuje v něm poznatky o jazyce a slohu 

 připravuje vlastní vypravování v mluveném projevu, vhodně 

doprovází nonverbálními i paralingválními prostředky řeči 

 

Vypravování 

-členění předloženého textu na jednotlivé 

části 

- vyhledávání a využívání dějových 

sloves, přímé řeči, zvolacích vět, 

krátkých vět 

-působivost vypravování, vytváření 

dějového napětí 

- tvorba osnovy a vlastního vypravování 

 

  

JAZYKOVÁ VÝCHOVA  

ČJL-9-2-01 

spisovně vyslovuje česká a běžně 

užívaná cizí slova 

ČJL-9-2-02 

Rozlišuje a příklady v textu dokládá 

nejdůležitější způsoby obohacování 

slovní zásoby a zásady tvoření 

českých slov, rozpoznává 

přenesená pojmenování, zvl. ve 

frazémech 

ČJL-9-2-03 

samostatně a efektivně pracuje s 

PČP, se SSČ a dalšími slovníky a 

příručkami 

 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu, zdůvodní 

jejich užití 

 vysvětluje a vyhledává významy slov, rozlišuje sousloví, 

jednoslovná pojmenování, odlišuje spisovná a nespisovná 

slova, vysvětluje význam rčení 

 vyhledává slova jednoznačná, mnohoznačná, vysvětluje význam 

 užívá ve větách synonyma, antonyma, homonyma 

 vyhledává termíny a řadí je do oboru 

 rozlišuje různé způsoby obohacování slovní zásoby, dokládá 

příklady v textu, vysvětluje významy slov, zkratkových slov, 

zkratek, tvoří odvozená a složená slova, označí slova přejatá 

 při vyhledávání užívá pravopisné příručky a slovníky 

 

Nauka o slově 

- význam slov, sousloví, rčení 

- slova jednoznačná, 

mnohoznačná, synonyma, antonyma, 

homonyma, odborné názvy 

slovní zásoba a tvoření slov 

(odvozování, skládání, zkracování, 

přejímání) 

 

 

  

ČJL-9-2-07  odůvodňuje a doplňuje i/í, y/ý Pravopisná cvičení z tvarosloví i   
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v písemném projevu procvičuje 

pravopis lexikální, slovotvorný a 

morfologický i syntaktický ve větě 

jednoduché a souvětí 

skladby 

- doplňování a odůvodňování i/í, 

y/ý, předpon s-,z-, souhláskových 

skupin, shoda podmětu s přísudkem 

ČJL-9-2-04 

správně třídí slovní druhy, tvoří 

spisovné tvary slov a vědomě jich 

používá ve vhodné komunikační 

situaci 

ČJL-9-2-05 

využívá znalostí o jazykové normě 

při tvorbě vhodných jazykových 

projevů podle komunikační situace 

ČJL-9-2-07 

v písemném projevu procvičuje 

pravopis lexikální, slovotvorný a 

morfologický i syntaktický ve větě 

jednoduché a souvětí 

 vyhledává podstatná jména, určuje mluvnické kategorie, řadí 

podstatná jména ke vzorům 

 správně skloňuje některá osobní vlastní jména, jména označující 

části těla a zeměpisná jména a používá jich ve vhodné 

komunikační situaci 

 píše víceslovné vlastní názvy a využívá znalostí o jazykové 

normě 

 

 

 

 

 

 

 vyhledává přídavná jména, určuje jejich druh, mluvnické 

kategorie, stupňuje je, doplňuje spisovné tvary koncovek a 

odůvodňuje jejich pravopis, pozná jmenné tvary  

 

 

 

 

 

 vyhledává zájmena, určuje jejich druh, doplňuje tvary různých 

druhů zájmen, doplňuje správně koncovky v zakončení, 

skloňuje a užívá vztažná zájmena 

 

 

 

 

 

 vyhledává číslovky, určuje jejich druh, užívá náležitých tvarů 

číslovek, píše číslovky řadové 

 

 seznamuje se s obtížnějšími tvary sloves, užívá je ve větách 

 tvoří tvary trpného rodu, pojmenovává je, mění ve větě druh 

slovesného rodu, dosazuje vhodnou formu do věty 

Tvarosloví 

Podstatná jména 

- procvičování probraného učiva  

- skloňování některých osobních 

vlastních jmen 

- skloňování zeměpisných jmen 

- tvary některých podstatných 

jmen označující části těla 

- psaní víceslovných vlastních 

názvů 

Přídavná jména 

- procvičování mluvnických 

kategorií přídavných jmen, jejich 

stupňování, spisovné tvary a pravopis 

- jmenné tvary přídavných jmen 

Zájmena 

- procvičování vyhledávání 

zájmen, jejich druhy, správné tvary 

zájmen, pravopis zájmen 

- skloňování a užívání vztažných 

zájmen – skloňování zájmena jenž 

Číslovky 

- procvičování vyhledávání 

číslovek, jejich druhy  

Slovesa 

- přítomné tvary sloves krýt, 

kupovat, psát, dokázat, plakat, prosit, 

trpět, sázet 

- příčestí činné sloves tisknout, 

minout, začít (zajmout) 

- infinitiv sloves typu péci, moci 

- slovesný rod činný a trpný 

Příslovce 
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 vyhledává příslovce, určuje jejich druh, vyhledává příslovečné 

spřežky, píše a odůvodňuje správné tvary příslovcí, stupňuje 

příslovce 

- druhy příslovcí 

- stupňování příslovcí 

- tvoření příslovcí (z přídavných 

jmen, ustrnutím, příslovečné spřežky) 

ČJL-9-2-06 

rozlišuje významové vztahy 

gramatických jednotek ve větě a 

v souvětí 

ČJL-9-2-07 

v písemném projevu procvičuje 

pravopis lexikální, slovotvorný a 

morfologický i syntaktický ve větě 

jednoduché a souvětí 

 rozlišuje věty jednočlenné a dvojčlenné, věty dvojčlenné 

s vyjádřeným a nevyjádřeným podmětem, nahrazuje věty 

jednočlenné dvojčlennými a obráceně, určí větný ekvivalent 

 určuje ve větách přísudek, rozlišuje přísudek slovesný, jmenný 

se sponou, beze spony, přísudek slovesný složený, tvoří větu 

přísudkovou 

 

 

 

 určuje ve větách podmět, rozlišuje podmět nevyjádřený a 

všeobecný, nahrazuje podmět vedlejší větou podmětnou 

 

 určuje rozvíjející větné členy, různé typy přívlastků, rozlišuje 

věty hlavní a vedlejší, určuje druhy vedlejších vět, vyhledává 

spojovací výrazy, nahrazuje větný člen vedlejšími větami 

 

 vyhledává a určuje větné členy několikanásobné, doplňuje 

v nich čárku 

 

 

Větná stavba 

- věty s podmětem a věty bez 

podmětu, větné ekvivalenty, druhy vět 

a větných ekvivalentů 

- přísudek slovesný, jmenný 

se sponou, jmenný bez spony, 

slovesný složený 

- vedlejší věta přísudková 

- podmět (vyjádřený, nevyjádřený, 

všeobecný) 

- vedlejší věta podmětná 

- předmět (řízenost), vedlejší věta 

předmětná 

- příslovečné určení (přimykání) 

místa, času, vedlejší věty příslovečné 

časové a místní 

- příslovečné určení způsobu a 

míry, vedlejší věty příslovečné 

způsobové a měrové 

- příslovečné určení prostředku, 

původce děje a zřetele, vedlejší věta 

zřetelová 

- příslovečné určení příčiny, 

účelu, podmínky a přípustky, vedlejší 

věty příslovečné příčinné, účelové, 

podmínkové, přípustkové 

- přívlastek (shodný, neshodný, 

postupně rozvíjející, několikanásobný, 

těsný, volný), vedlejší věta 
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přívlastková 

- doplněk, vedlejší věta doplňková 

- několikanásobné větné členy 

- tvoření vět, řídící a závislé větné 

členy, textová návaznost 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

ČJL-9-3-01  

uceleně reprodukuje přečtený text, 

jednoduše popisuje strukturu a 

jazyk literárního díla 

ČJL-9-3-04 

tvoří vlastní literární text podle 

svých schopností a na základě 

osvojených znalostí základů 

literární teorie 

ČJL-9-3-06 

rozlišuje základní literární druhy a 

žánry, porovná je i jejich funkci, 

uvede jejich výrazné představitele 

ČJL-9-3-08 

porovnává různá ztvárnění téhož 

námětu v liter., dramat. i filmovém 

zpracování 

 interpretuje smysl (funkci díla) 

 přednáší a dramatizuje literární texty, reprodukuje hlavní 

myšlenky 

 

 tvoří vlastní texty a doprovází je ilustracemi 

 

 

 

 

 přiřadí literární text k příslušnému žánru a druhu 

 uvede funkci textů daného žánru a srovná, zda text správně 

zařadil, porovnává zpracování téhož námětu v různých typech 

zpracování 

 

 na základě školní práce a vlastní četby uvede významné 

představitele probíraných literárních žánrů a regionální 

literatury 

  vysvětlí anonymitu autorů středověké literatury, vyjmenuje 

jazyky nejstarších literárních památek, charakterizuje 

středověkého literárního hrdinu, vysvětlí pojem legenda, 

kronika, uvede nejvýznamnější středověké autory českých 

kronik 

 

 uvádí hlavní události a základní znalosti o historických 

postavách 

 

 vysvětlí hlavní rysy a podmínky pro vznik humanismu, uvede 

významné představitele a jejich díla 

 

 

 

 

 vysvětlí podmínky vzniku baroka, charakterizuje umělecký 

směr, uvede významné představitele a jejich díla 

Literatura se společnou tématikou:  

V krajinách fantazie 

O přátelství a lásce 

Staré příběhy 

Nikdy se nevzdávej 

Jak jsem potkal lidi 

S úsměvem jde všechno líp 

Základy literární teorie 

- literatura a skutečnost 

žánry věcné literatury – práce 

s ukázkami (cestopis, fejeton, 

kronika) 

Literatura populárně-naučná 

Literární druhy, žánry a formy 

Lyrika – druhy lyriky 

Jazyk básně – obrazná vyjádření, 

figury 

Epika- zaměření na děj, prostředí, 

čas, vypravěče v různých 

osobách 

Drama – kompozice dramatu 

(komedie, tragédie), 

dramatické postavy, televizní a 

filmová tvorba pro mládež 

Formy literárního díla – poezie, 

próza, drama 

Starověká literatura –  

       Epos o Gilgamešovi,                                                                                                                                

       Homér:Odyssea, Bible 

Středověká literatura 

        Život sv. Václava, Dalimilova  

          kronika, Kosmova kronika, 

  



Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa, příspěvková organizace 

51 

 

 

 charakterizuje období, uvede hlavní představitele bajek, 

domýšlí autorovy nápady, zamýšlí se nad základními 

hodnotami lidského života 

 

 

 seznamuje se s novým uměleckým směrem, uvede představitele 

 

 

 

          Svatý Václave, světská poezie 

Období vlády Karla IV. 

Jan Hus a husitská literatura 

Humanismus a renesance 

           Shakespeare, italští 

            renesanční autoři 

Miquel de Cervantes Saavedra 

Cestopisy: Kryštof Harant  

Historie o bratru Palečkovi, Enšpígl 

Baroko  J. A. Komenský 

Klasicismus, osvícenství 

             J. B. Moliere 

             I. V. Krylov, de La Fontaine 

            Daniel Defoe 

            J. Swift 

Preromantismus 

            J. W. Goethe 

ČJL-9-3-03 

ústně i písemně formuluje (správně 

a výstižně) dojmy ze své četby, 

návštěvy divadelního nebo film. 

představení a názory na umělecké 

dílo 

 reaguje na četbu, divadlo, film, formuluje k nim vlastní názor 

 vede si čtenářský deník 

 

Čtenářský deník a jeho zpracování 

Účast na kulturní akci 

 

  

ČJL-9-3-09 

vyhledává informace z literární 

teorie a historie v tištěných a 

elektronických katalozích, 

encyklopediích a učebnici 

Orientuje se v knihovně i v dalších 

informačních zdrojích 

 aktivně si vyhledává příslušné publikace, orientuje se v různých 

informačních zdrojích 
Návštěva školní knihovny, popř. krajské 

knihovny v Havl. Brodě 
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Český jazyk 8. ročník 

Očekávané výstupy RVP Ročníkové výstupy Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Poznámky 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ 

VÝCHOVA 

ČJL-9-1-02  

rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a 

komunikační záměr partnera v hovoru 

ČJL-9-1-10  

využívá poznatků o jazyce a slohu ke 

gramaticky i věcně správnému písemnému 

projevu a k tvořivé práci s textem nebo i 

k vlastnímu tvořivému psaní na základě 

svých dispozic a osobních zájmů 

ČJL-9-1-03  

rozpoznává manipulativní komunikaci 

v masmédiích a zaujímá k ní kritický 

postoj 

 rozliší subjektivní a objektivní části v charakteristice 

postav 

 umí vyjádřit základní lidské vlastnosti, samostatně 

hodnotí a popisuje filmovou a literární postavu, využívá 

přirovnání, vychází z vlastní četby a uměleckých 

zážitků, odlišuje v textu fakta od hodnocení, uspořádá 

informace v textu s ohledem na účel 

 má představu o požadavcích vyskytujících se 

v inzerátech na zaměstnání, požadavky na určité 

zaměstnání sepíše 

 při práci využívá poznatků o jazyce a slohu 

 

 při práci s masmediálními informacemi rozpoznává 

manipulativní komunikaci 

Charakteristika 

- literárních a filmových postav 

- charakteristika přímá a nepřímá 

- jazykové prostředky 

Inzerát – nabídka zaměstnání 

 

 

 

 

ČJL-9-1-04  

zná zásady kultivovaného projevu 

(výstižně, jazykovými prostředky 

vhodnými pro danou komunikační situaci) 

ČJL-9-1-09  

uspořádá informace v textu s ohledem na 

jeho účel, vytvoří koherentní text 

s dodržováním pravidel mezivětného 

navazování  

 vysvětlí pojem úvaha 

 na základě ukázek si vytváří vlastní postoje, hodnocení, 

formuluje vlastní názory, výstižně volí  jazykové 

prostředky, kultivovaně zpracuje  jednoduchou vlastní 

úvahu na zvolené téma 

 myšlenky a informace uspořádá tak, aby vytvářely 

koherentní text s mezivětným navazováním 

Úvaha 

- znaky útvaru, využití, význam 

- jazykové prostředky, zařazení do 

funkčního stylu 

 

  

ČJL-9-1-05  

odlišuje spis. a nespisovný projev a vhodně 

užívá spisovné jazykové prostředky 

vzhledem ke svému komunikačnímu 

záměru 

ČJL-9-1-06  

v mluveném projevu připraveném vhodně 

užívá verbálních, nonverbálních i 

paralingválních prostředků řeči 

 vysvětlí účel a užití jednotlivých písemností, uvede 

jejich základní znaky, vhodně užije spisovných 

jazykových prostředků, odliší je od nespisovných, 

písemnosti si vyzkouší zpracovat 

 

 

 připraví si mluvený projev (žádost), který přednese před 

kolektivem, zaměří se na užití i nonverbálních a 

paralingválních prostředků řeči 

Úřední písemnosti 

- přihláška, objednávka, 

pozvánka, žádost 

  

ČJL-9-1-01   vysvětlí pojem výklad, jeho základní vlastnosti a užití Výklad   
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odlišuje ve čteném (slyšeném) textu fakta 

od názorů a hodnocení, ověřuje fakta 

pomocí otázek nebo porovnáváním 

s dostupnými informačními zdroji 

ČJL-9-1-06  

v mluveném projevu připraveném vhodně 

užívá verbálních, nonverbálních i 

paralingválních prostředků řeči 

ČJL-9-1-07  

zapojuje se do diskuse a využívá zásad 

komunikace a pravidel dialogu 

ČJL-9-1-08  

využívá základy studijního čtení – 

vyhledává klíčová slova, formuluje hl. 

myšlenky textu, tvoří stručné poznámky a 

výpisky nebo výtah z přečteného textu, 

připraví a přednese referát 

slohových prostředků, vypracuje výklad na dané téma, 

přednese ho před kolektivem, vhodně užije i 

nonverbálních a paraligválních prostředků řeči 

 

 objasní účel pořizování výtahu, odlišnost od osnovy a 

výpisků, zpracuje výtah z uvedeného textu, diskutuje o 

jednotlivých tématech, řídí se pravidly dialogu 

 

 vysvětlí pojem referát a recenze, uvede rozdíly mezi 

jednotlivými slohovými útvary, vyhledá recenze na 

internetu, porovná je, zjišťuje využití jazykových 

prostředků 

 

 

 

- přehlednost a návaznost mezi 

částmi výkladu, odborné termíny 

Výtah  

Referát  

Recenze 

 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA  

ČJL-9-2-01 

spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná 

cizí slova  

ČJL-9-2-08 

rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou 

češtinu a chápe jejich užití 

 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí, obecnou češtinu, 

převádí text z nespisovné podoby do spisovné a naopak 

 seznamuje se s ukázkami slovanských jazyků a 

s historickým vývojem jazyka 

 

 

Slovanské jazyky, praslovanština, 

staroslověnština, spisovný jazyk 

dnes 

  

ČJL-9-2-03 

samostatně a efektivně pracuje s PČP, se 

SSČ a dalšími slovníky a příručkami 

ČJL-9-2-02 

rozlišuje a příklady v textu dokládá 

nejdůležitější způsoby obohacování slovní 

zásoby a zásady tvoření českých slov, 

rozpoznává přenesená pojmenování, zvl. 

ve frazémech 

 procvičuje různé způsoby tvoření slov, vysvětluje 

významy slova, poznává přenesená pojmenování 

 pracuje s jazykovědnými příručkami v knižní formě, 

popř. elektronické podobě 

 

Slovní zásoba- její obohacování 

- tvoření slov odvozováním, 

skládáním, zkracováním 

- víceslovná pojmenování, 

slova cizího původu 

  

ČJL-9-2-04 

správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné 

tvary slov a vědomě jich používá ve 

vhodné komunikační situaci 

ČJL-9-2-06 

 určuje slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov, určuje 

mluvnické kategorie podstatných jmen, příd. jmen, 

sloves 

 seznamuje se s nepravidelnostmi ve skloňování 

domácího původu i slov přejatých 

Tvarosloví 

Podstatná jména 

- procvičování učiva o 

podstatných jménech 

- skloňování obecných jmen 
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rozlišuje významové vztahy gramatických 

jednotek ve větě a v souvětí 

ČJL-9-2-07 

v písemném projevu procvičuje pravopis 

lexikální, slovotvorný a morfologický i 

syntaktický ve větě jednoduché a souvětí 

 procvičuje pravopis koncovek jmen a sloves 

 

 

 

 

 

 

 

 procvičuje druhy zájmen a skloňuje zájmena 

 

 

 

 rozlišuje druhy číslovek, procvičuje jejich psaní 

 

 

 

 u sloves tvoří příčestí trpné, zná nepravidelná slovesa a 

určuje slovesný vid 

 

 

 

 

 

 

 

 třídí neohebné slovní druhy 

 seznamuje se s významem těchto slovních druhů ve větě 

přejatých, jmen latinského a 

řeckého původu 

Přídavná jména 

- procvičování pravopisu 

- přivlastňovací pro označení 

rodin 

Zájmena 

- procvičování druhů, tvarů 

zájmen a pravopisu 

- skloňování týž/tentýž 

Číslovky 

- procvičování  druhů číslovek, 

tvary číslovek, psaní číslovek 

Slovesa 

- pravopis, mluvnické 

kategorie sloves, tvary příčestí 

činného a trpného  

- slovesa být, jíst, vědět 

- slovesný vid, slovesa 

dokonavá a nedokonavá 

- různé slovesné tvary 

Pravopis koncovek jmen a sloves 

Příslovce 

- procvičování 

Předložky 

- spojitost předložek s pády 

- předložky původní a z jiných 

slovních druhů 

Spojky 

- spojky a spojkové výrazy 

- spojky souřadící a podřadící 

Částice 

- úkoly částic v textu 

Citoslovce 

- funkce citoslovcí 

ČJL-9-2-05 

využívá znalostí o jazykové normě při 

 rozlišuje věty jednočlenné, dvojčlenné, větné 

ekvivalenty 
Stavba věty:   
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tvorbě vhodných jazykových projevů podle 

komunikační situace 

ČJL-9-2-07 

v písemném projevu procvičuje pravopis 

lexikální, slovotvorný a morfologický i 

syntaktický ve větě jednoduché a souvětí 

 vysvětluje význam věty se záporem, ve větách užívá 

různé formy záporu 

 určuje přísudek slovesný, jmenný, s citoslovcem, 

vyhledává podmět a určí jeho druh 

 

 určuje rozvíjející větné členy 

 

 

 

 

 

 

 vyhledává několikanásobné větné členy, určuje poměr 

mezi jeho složkami, doplňuje čárky a odůvodňuje  

 

 

 vyhledává členy v přístavkovém vztahu, doplňuje čárky, 

vytváří přístavkové konstrukce 

 

 graficky znázorňuje stavbu jednoduchých vět 

 

 definuje pojem souvětí podřadné a souřadné, rozlišuje 

věty vedlejší a hlavní, určuje druhy vedlejších vět, 

určuje významový poměr mezi souřadně spojenými 

větami, doplňuje do souvětí čárky 

 

 na základě znalostí o skladbě vytváří vhodné jazykové 

projevy dle komunikační situace 

- věta s podmětem, věta bez 

podmětu, větný ekvivalent 

- mluvnický zápor (větný, 

členský, dvojí zápor) 

- základní větné členy 

- rozvíjející větné členy 

(přehled) 

- příslovečná určení 

- přívlastek shodný a 

neshodný, těsný a volný, postupně 

rozvíjející a několikanásobný 

- několikanásobné větné členy 

(významové poměry mezi nimi) 

- přístavek 

- stavba věty jednoduché 

- souvětí podřadné (druhy 

vedlejších vět) 

- souřadně spojené vedlejší 

věty 

- tvoření vět na základě 

probrané látky 

- přísudek několikanásobný 

- souvětí souřadné 

(významové poměry mezi větami 

hlavními) 

- psaní čárek v souvětí 

- procvičování skladby 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

ČJL-9-3-01  

uceleně reprodukuje přečtený text, 

jednoduše popisuje strukturu a jazyk 

literárního díla 

ČJL-9-3-06 

rozlišuje základní literární druhy a žánry, 

porovná je i jejich funkci, uvede jejich 

výrazné představitele 

ČJL-9-3-04 

 interpretuje literární ukázky z literárních děl po stránce 

tematické, jazykové i kompoziční 

 charakterizuje rozdíl mezi literaturou faktu a 

uměleckým textem. 

  všímá si zvukové a grafické stránky uměleckého díla, 

pozná a sám vytváří obrazná pojmenování a figury   

 na základě získaných poznatků a dle svých schopností 

vytváří vlastní veršovaný text nebo krátký prozaický 

útvar 

 

Literární druhy a žánry 

 

Chvála jazyka 

Aforismy, Voskovec, Werich, 

Verlain, Nezval…. 

Literatura Science fiction 
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tvoří vlastní literární text podle svých 

schopností a na základě osvojených 

znalostí základů literární teorie 

ČJL-9-3-07  

uvádí základní literární směry a jejich 

významné představitele v české a světové 

literatuře. 

ČJL-9-3-02 

rozpoznává základní rysy výrazného 

individuálního stylu autora 

ČJL-9-3-08 

porovnává různá ztvárnění téhož námětu 

v liter., dramat. i filmovém zpracování 

ČJL-9-3-09 

vyhledává informace z literární teorie a 

historie v tištěných a elektronických 

katalozích, encyklopediích a učebnici 

Orientuje se v knihovně i v dalších 

informačních zdrojích 

 seznamuje se s ukázkami děl předních autorů 

 rozlišuje jednotlivé literární směry 

 pozná a sám vytváří obrazná 

 vysvětlí podmínky vzniku romantismu, charakterizuje 

romantické hrdinu a prostředí, uvede hlavní a 

 utory a jejich dílo 

 

 

 vysvětluje podněty vzniku národního obrození a snahy o 

rozvoj českého kulturního života, rozvoj spisovné 

češtiny, jmenuje hlavní představitele a jejich díla, 

seznamuje se s významem lidové tvorby a významem 

divadla v této době 

 

 vysvětluje znaky realismu, objasní pojem literární typ, 

porovná znaky romantismu a realismu, uvede hlavní 

autory literárního směru a jejich díla 

 charakterizuje skupinu májovců, ruchovců i lumírovců, 

zná představitele české realistické literatury, rozebírá 

ukázky a hledá výrazné rysy individuálního stylu autorů 

 porovnává různá ztvárnění téhož tématu 

 vyhledává a zpracovává informace z literární teorie a 

historie, čerpá z knih zapůjčených v knihovně, 

elektronických informačních zdrojích  

Romantismus ve světě 

 

Romantismus u nás 

K. H. Mácha 

K. J. Erben 

 

Národní obrození 

J. Dobrovský 

J. Jungmann 

F. Palacký, F.L. Čelakovský 

J.K.Tyl 

K. H. Borovský 

B. Němcová 

 

Realismus ve světové literatuře 

Česká literatura v 2.pol.19.st. 

májovci: J. Neruda, V. Hálek a další 

ruchovci a lumírovci – ukázky z děl 

S. Čecha, J.V. Sládka, J.Vrchlického 

realismus v české próze a dramatu: 

A. Jirásek, J.V.Rais, L. 

Stroupežnický… 

naturalismus 

MeV4- kritické čtení a 

vnímání mediálního 

sdělení 

 

 

ČJL-9-3-03 

ústně i písemně formuluje (správně a 

výstižně) dojmy ze své četby, návštěvy 

divadelního nebo film. představení a 

názory na umělecké dílo 

ČJL-9-3-05  

rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, 

svůj názor doloží argumenty 

 formuluje vlastní dojmy z četby, návštěvy divadelního 

nebo filmového představení  

 učí se rozeznávat dle argumentace literaturu hodnotnou 

a konzumní 

Čtenářský deník 

- doporučená literatura 

MeV4  
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Český jazyk 9. ročník 

Očekávané výstupy RVP Ročníkové výstupy Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Poznámky 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ 

VÝCHOVA 

ČJL-9-1-01  

odlišuje ve čteném (slyšeném) textu fakta 

od názorů a hodnocení, ověřuje fakta 

pomocí otázek nebo porovnáváním 

s dostupnými informačními zdroji  

ČJL-9-1-07  

zapojuje se do diskuse a využívá zásad 

komunikace a pravidel dialogu 

ČJL-9-1-06  

v mluveném projevu připraveném vhodně 

užívá verbálních, nonverbálních i 

paralingválních prostředků řeči 

 na základě různých komunikačních situací volí vhodnou 

formu projevu pro různé funkce projevu, odliší názory a 

hodnocení od informací z dostupných informačních 

zdrojů 

 účastní se diskuse, diskusi usměrňuje dle pravidel 

diskuse 

 v mluveném projevu vhodně užívá všech prostředků řeči 

 

Slohotvorní činitelé 

Mluvené a psané texty – zásady 

mluveného projevu 

- proslov 

- diskuse 

- rozhovor 

 

  

ČJL-9-1-02  

rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a 

komunikační záměr partnera v hovoru 

ČJL-9-1-08  

využívá základy studijního čtení – 

vyhledává klíčová slova, formuluje hl. 

myšlenky textu, tvoří stručné poznámky a 

výpisky nebo výtah z přečteného textu, 

připraví a přednese referát 

 odliší objektivní sdělení a využívá ho, vytváří stručné 

poznámky, výpisky, které poslouží pro vypracování 

slohových útvarů, zná znaky formálního vyjadřování 

 uvede hlavní znaky výkladu a vypracuje výklad na 

vlastní téma 

Výklad 

Oficiálnost projevu a formální 

vyjadřování, neformální vyjadřování 

 

  

ČJL-9-1-03  

rozpoznává manipulativní komunikaci 

v masmédiích a zaujímá k ní kritický 

postoj 

 uvede základní znaky publicistických útvarů, jejich 

úkol,  

vyhledá je v novinách, tvoří vlastní mediální sdělení 

 identifikuje postoj a názory autora v mediovaném 

sdělení, vysvětlí roli médií v každodenním životě 

Přesvědčování a manipulace 

- argumentace 

 

Některé publicistické texty 

- komentář 

MeV3 

MeV4  

 

ČJL-9-1-04  

zná zásady kultivovaného projevu 

(výstižně, jazykovými prostředky 

vhodnými pro danou komunikační situaci) 

ČJL-9-1-05  

odlišuje spis. a nespisovný projev a vhodně 

 odlišuje různé funkce textů v komunikaci 

 rozliší různé druhy popisů a uvede jeho charakteristické 

znaky, využívá vhodně spisovných jazykových 

prostředků pro kultivovaný jazykový projev 

 píše charakteristiku na dané téma, reportáž z určité 

události 

Sloh a funkce textů 

Popis  

Charakteristika 

Reportáž 

 

 

MeV3  
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užívá spisovné jazykové prostředky 

vzhledem ke svému komunikačnímu 

záměru 

 

 

ČJL-9-1-09  

uspořádá informace v textu s ohledem na 

jeho účel, vytvoří koherentní text 

s dodržováním pravidel mezivětného 

navazování (vypravování) 

ČJL-9-1-10  

využívá poznatků o jazyce a slohu ke 

gramaticky i věcně správnému písemnému 

projevu a k tvořivé práci s textem nebo i 

k vlastnímu tvořivému psaní na základě 

svých dispozic a osobních zájmů 

 uvede všechny vlastnosti vypravování, uspořádá 

informace, vypráví ústně i písemně zážitky 

 osvětlí charakter úvahy a její slohové prostředky, píše 

úvahu na zvolené téma 

 seznámí se s fejetony našich nejvýznamnějších autorů, 

vyhledá jeho znaky, na základě svých dispozic a 

osobních zájmů zpracuje svůj vlastní fejeton, využije při 

tom poznatků o jazyce a slohu 

Vypravování 

Úvaha 

Fejeton 

  

JAZYKOVÁ VÝCHOVA  

ČJL-9-2-08 

rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou 

češtinu a chápe jejich užití 

 charakterizuje jednotlivá vývojová období českého 

jazyka 

 rozliší útvary českého jazyka a chápe jejich užití 

 

Vývoj českého jazyka 

- historie, vývoj v dnešní době, 

archaismy, historismy, neologismy 

  

ČJL-9-2-01 

spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná 

cizí slova  

 

 rozdělí české hlásky, rozliší souhlásky podle znělosti, 

vysvětlí princip spodoby znělosti 

 charakterizuje přízvuk, zvukovou stránku věty, používá 

větnou melodii, tempo, pauzy 

 spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova 

Zvuková stránka jazyka- spisovná 

výslovnost 

- správná výslovnost 

samohlásek, souhláskových skupin 

  

ČJL-9-2-02 

rozlišuje a příklady v textu dokládá 

nejdůležitější způsoby obohacování slovní 

zásoby a zásady tvoření českých slov, 

rozpoznává přenesená pojmenování, zvl. 

ve frazémech 

ČJL-9-2-03 

samostatně a efektivně pracuje s PČP, se 

SSČ a dalšími slovníky a příručkami 

ČJL-9-2-07 

v písemném projevu procvičuje pravopis 

lexikální, slovotvorný a morfologický i 

syntaktický ve větě jednoduché a souvětí 

 

 vytváří slovotvorný, morfematický a tvarotvorný rozbor 

slov 

 

 

 

 doplňuje a odůvodňuje pravopis souvisící se stavbou 

slova a s tvořením slov 

 

 

 rozlišuje slova jednoznačná, mnohoznačná, nadřazená, 

podřazená, pozná a vytváří metaforu, metonymii 

 samostatně pracuje s PČP a SSČ 

 

 uvádí synonyma, antonyma, homonyma 

 

Nauka o slově 

- tvoření slov – shrnutí 

probraného učiva z předchozích 

ročníků 

- morfematický a slovotvorný 

rozbor 

- pravopis související se 

stavbou slova a s tvořením slov, 

předpony s-, z-, vz-, skupiny bě-

bje, pě, vě-vje, mě- mně 

- význam slov – slova 

nadřazená, podřazená, 

jednoznačná, mnohoznačná, 

přenesená pojmenování (metafora, 

metonymie), synonyma, antonyma, 

  



Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa, příspěvková organizace 

59 

 

 vyhledává odborné názvy a rozděluje je na cizí, domácí, 

jednoslovná, sousloví 

homonyma 

- odborné názvy 

ČJL-9-2-04 

správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné 

tvary slov a vědomě jich používá ve 

vhodné komunikační situaci 
 

ČJL-9-2-07 

v písemném projevu procvičuje pravopis 

lexikální, slovotvorný a morfologický i 

syntaktický ve větě jednoduché a souvětí 

 určuje ve větách slovní druhy 

 

 určuje mluvnické kategorie některých slovních druhů, 

rozlišuje jejich druhy, doplňuje správné tvary a píše 

správná počáteční písmena 

 

 

 

 

 

 

 řadí slovesa do tříd a ke vzorům, určuje a mění slovesný 

rod, rozlišuje dokonavá a nedokonavá slovesa a vytváří 

vidové dvojice 

 vyhledává přechodníky a tvoří jejich tvary 

 

 doplňuje y/i a odůvodňuje 

Tvarosloví 

- určování slovních druhů 

- podstatná jména – 

procvičování, skloňování cizích 

vlastních jmen zeměpisných, psaní 

velkých písmen ve vlastních 

jménech, názvech                     

Přídavná jména, Zájmena, Číslovky 

- procvičování probraného 

učiva 

Slovesa 

- kmen přítomný, kmen 

minulý 

- slovesné třídy a vzory 

- přechodník přítomný a 

minulý 

Pravopis koncovek jmen a sloves 

  

ČJL-9-2-06 

rozlišuje významové vztahy gramatických 

jednotek ve větě a v souvětí 

 

ČJL-9-2-07 

v písemném projevu procvičuje pravopis 

lexikální, slovotvorný a morfologický i 

syntaktický ve větě jednoduché a souvětí 

 

 ve větě určuje mezi slovy vztahy významové a formální 

 

 

 

 

 

 

 určuje základní větné členy věty jednoduché, hledá 

rozvíjející větné členy a umí je vytvářet 

 

 

 pozná výrazy, které nejsou větnými členy 

  procvičuje pravopisné jevy, správně určuje koncovky 

přísudku při shodě s několikanásobným podmětem 

 vyhledá přístavkové konstrukce  

 odlišuje věty podmětné, bez podmětu, větné 

ekvivalenty, poznává jejich funkci, najde samostatný 

větný člen a osamostatněný větný člen 

Větná stavba 

Věta jednoduchá 

- vztahy mezi slovy ve větě 

(formální: souřadnost, podřadnost, 

shoda, řízenost, přimykání, - 

významové: přiřaďování, 

přisuzování, určování, vztah 

přístavkový 

- základní větné členy 

- rozvíjející větné členy 

- výrazy, které nejsou větnými 

členy 

- větné členy nerozvité, 

rozvité, souřadně spojené 

- shoda přísudku 

s několikanásobným podmětem 

- vztah přístavkový 

- věty podmětné, bez podmětu, 
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 rozliší větu jednoduchou a souvětí 

 definuje souvětí podřadné, určuje druhy vedlejších vět, 

doplňuje čárku do souvětí, stavbu souvětí znázorňuje 

graficky 

 

 seznamuje se se základy valenční syntaxi 

 

 poznává hlavní zásady českého slovosledu 

větné ekvivalenty 

- funkce vět a větných 

ekvivalentů (věty podle postoje 

mluvčího) 

- samostatný větný člen a 

osamostatněný větný člen 

Věta a souvětí 

- souvětí podřadné, čárka 

v souvětí podřadném 

- tvoření vět, valence, 

základová struktura věty 

Hlavní zásady českého slovosledu 

- jádro, východisko, mluvnické 

hledisko, zvukové 

ČJL-9-2-05 

využívá znalostí o jazykové normě při 

tvorbě vhodných jazykových projevů podle 

komunikační situace 

 

 

 vhodně tvoří jazykové projevy, v jazykovém projevu 

využívá prostředky návaznosti, rozliší vsuvku 

 

 

Stavba textová 

- opakování o souvětí 

souřadném 

- vsuvka 

- prostředky návaznosti 

v jazykových projevech 

  

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

ČJL-9-3-01  

uceleně reprodukuje přečtený text, 

jednoduše popisuje strukturu a jazyk 

literárního díla 

ČJL-9-3-02 

rozpoznává základní rysy výrazného 

individuálního stylu autora 

ČJL-9-3-04 

tvoří vlastní literární text podle svých 

schopností a na základě osvojených 

znalostí základů literární teorie  

ČJL-9-3-06 

rozlišuje základní literární druhy a žánry, 

porovná je i jejich funkci, uvede jejich 

výrazné představitele 

ČJL-9-3-07  

uvádí základní literární směry a jejich 

 seznamuje se s ukázkami české a světové literatury 

 porovnává literární směry, hodnotí je z hlediska 

literatury 

 

 dokáže popsat hlavní myšlenky, vyvozuje závěry, 

zaujímá stanoviska, vyjadřuje názory k jednotlivým 

ukázkám, rozpoznává výrazné rysy individuálního stylu 

autora 

 

 orientuje se v období, zařazuje autory a díla 

 u některých děl porovnává ztvárnění knižní s filmovým 

a hudebním 

 

 seznámí se s náměty básní a uměleckými prostředky 

autorů 

 

 ke jménům autorů 20. Století přiřadí názvy děl 

 

Dějiny literatury od konce 19. 

Století po současnost 

Česká moderna – O. Březina, A. 

Sova, S. Machar.. 

 

Anarchističtí buřiči – F. Gellner, F. 

Šrámek 

 

První světová válka – autoři světové 

literatury 

E. M. Remarque, E. Hemingway 

 

Autoři čeští 

J. Hašek 

 

Poezie 1. Pol. 20. St.  

J. Wolker, F. Halas, V. Nezval 
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významné představitele v české a světové 

literatuře. 

ČJL-9-3-08 

porovnává různá ztvárnění téhož námětu 

v liter., dramat. I filmovém zpracování 

ČJL-9-3-09 

vyhledává informace z literární teorie a 

historie v tištěných a elektronických 

katalozích, encyklopediích a učebnici 

Orientuje se v knihovně i v dalších 

informačních zdrojích 

 popisuje strukturu literárního díla a použije nabyté 

znalosti z literární teorie 

 

 dle svých získaných znalostí a schopností zkouší 

vytvořit báseň nebo povídku 

 

 vyhledává a zpracovává informace k literární historii 

nebo teorii v knihovně, elektronických dokumentech 

J. Seifert, F. Hrubín, B. Reynek 

 

Próza 1. pol. 20. St. 

K. Čapek, V. Vančura, I. Olbracht 

O. Pavel 

 

Drama 1. pol. 20. st. 

Osvobozené divadlo: J. Voskovec, J. 

Werich 

Literatura 2. Pol. 20. St. 

G. Orwell, D. Keyes 

J. Škvorecký 

J. Skácel, V. Hrabě, J. Suchý 

A. Lustig, P. Kohout,B. Hrabal 

V. Havel, M. Kundera, V. Páral 

M. Viewegh, Z. Svěrák, R. Křesťan 

Souhrnné opakování 

Literární druhy a žánry 

ČJL-9-3-03 

ústně i písemně formuluje (správně a 

výstižně) dojmy ze své četby, návštěvy 

divadelního nebo film. představení a 

názory na umělecké dílo 

ČJL-9-3-05  

rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, 

svůj názor doloží argumenty 

 formuluje vlastní dojmy z četby, návštěvy divadelního 

nebo filmového představení  

 učí se rozeznávat dle argumentace literaturu hodnotnou 

a konzumní 

Čtenářský deník 

- doporučená četba a jiná 

mimočítanková četba 
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5.2. Předmět – Anglický jazyk 

5.2.1. Úvod 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Cizí jazyk a Další cizí jazyk poskytují živý jazykový základ nad oblast mateřského jazyka 

a předpoklady pro komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a světa. Vzdělávání v Cizím 

jazyce předpokládá dosažení úrovně A2 (Žák – rozumí větám a často používaným výrazům 

vztahujícím se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají. Komunikuje prostřednictvím 

jednoduchých a běžných úloh, popíše jednoduché situace a stavy.), vzdělávání v Dalším cizím 

jazyce předpokládá dosažení úrovně A1 (Žák – rozumí každodenním výrazům a zcela 

základním frázím, tyto výrazy používá. Představí sebe a ostatní, klade jednoduché otázky 

týkající se informací osobního rázu a na podobné otázky odpovídá. Jednoduchým způsobem 

se domluví.) – viz kapitola 5.3 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Anglický jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku s hodinovou dotací 3 hodiny týdně. 

Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Cizí jazyk 

a souvisejících tematických okruhů průřezových témat RVP ZV. Cílem je vzbudit zájem 

o studium anglického jazyka a vytvářet pozitivní vztah k jazykovému vzdělávání, poskytnout 

žákům nástroj komunikace při kontaktu s lidmi z různých částí světa a přispět tak 

k odstraňování možných bariér mezi odlišnými kulturami, ale i pro práci s počítačem, 

internetem atd. Proto klademe důraz na rozvoj komunikačních dovedností, kterým 

podřizujeme i výuku gramatické části vzdělávacího předmětu. 

Výuka probíhá zpravidla v kmenových třídách, případně v jiných učebnách při dělení 

do skupin a ve třídách s interaktivní tabulí. Pro práci s autentickými materiály je využívána 

také počítačová učebna. 

Vybírané metody a formy práce se zohledňují specifika věkových zvláštností: 

Na 1. stupni: 

 poskytujeme žákům základní slovní zásobu včetně konverzačních obratů 

 postupujeme od reakce na pokyny, jednoduché reakce na otázku až k aktivnímu 

vytváření jednoduchých dialogů na témata blízká možnostem a věku žáků 

 klademe důraz na ústní komunikaci a zvukovou podobu jazyka  

 při výuce gramatiky se bere zřetel na zvládnutí daných jevů v mateřském jazyce 

 od osvojování zvukové podoby jazyka se postupně rozvíjí i čtenářské dovednosti 

 styl výuky je založen na dramatické výchově – rozhovory, simulace situací, 

dramatizace, maximální využití básniček, říkanek a písniček 

 zapojování všech smyslů do výuky 

 na jednoduchých textech budujeme čtenářské dovednosti a na nich pak schopnost psát 

2. stupeň: 

 spirálovité prohlubování znalostí a dovedností získaných v prvním období 

 žáci si osvojují i abstraktní slovní zásobu, konverzují vzájemně ve větších celcích 

 žáci vědomě používají některá gramatická pravidla 

 v souvislosti se zeměpisným, dějepisným i přírodovědným učivem se žáci seznamují 

s reáliemi anglicky mluvících zemí  
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 způsob práce v hodinách se opírá o strategie využívané na I. stupni a rozšiřuje se o 

práci s informacemi (v textech, na internetu), interpretace uměleckých děl 

 využíváme- knihy, práci s autentickými materiály, třídní projekty 

 rozvíjíme pasivní a aktivní jazykové dovednosti - čtení, psaní, poslech a konverzaci – 

vše s porozuměním (v duchu anglické metodiky) 

Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření KK  

Učitel vede žáky k: 

Kompetence k učení 

 pochopení důležitosti schopnosti komunikovat anglicky pro další studium i praktický 

život 

 propojování probraných témat a jazykových jevů do širších celků - využívání znalostí 

a dovedností získaných v jiných vzdělávacích oblastech 

 práci s chybou 

 samostatnému vyhledávání nástrojů k odstraňování problémů při komunikaci v angličtině 

Kompetence k řešení problémů  

 řešení jednoduchých problémových situací v cizojazyčném prostředí 

 ztrátě ostychu mluvit anglicky s cizím člověkem 

 uvědomění si existence problémových situací a hledání řešení, umět požádat o pomoc 

 opsání obsahu myšlenky, chybí-li slovní zásoba (gestikulace, mimika…) 

Kompetence komunikativní 

 porozumění jednoduchému sdělení v anglickém jazyce  

 zformulování jednoduché myšlenky anglicky 

 porozumění promluvě i přiměřenému textu v anglickém jazyce 

 využívání dovednosti osvojené v anglickém jazyce k navázání kontaktu či vztahu 

Kompetence sociální a personální 

 vyžádání a poskytnutípomoci, rady v jednoduchých situacích 

 dodržování v anglicky mluvícím prostředí zásad slušného chování 

 spolupráci v anglicky hovořící skupině na jednoduchém úkolu 

 spolupráci v týmu - zodpovědnost, sebekontrola, vzájemná tolerance, respektování 

různých názorů, obhajoba svého názoru, najít si svou roli v týmu, skupině a vytvořit si 

pozitivní představu o sobě samém - sebehodnocení a sebereflexe 

Kompetence občanské 

 získání představy o zvycích v anglicky mluvících zemích a porovnávat je se zvyky našimi 

- rozvíjet vědomí národní identity; v mezinárodní komunikaci vystupovat jako občan 

České republiky - uchování kořenů 

 umění srovnávat kulturní, společenské situace, environmentální otázky a problémy 

týkající se anglicky mluvících zemí a České republiky 

Kompetence pracovní 

 samostatné práci s dvojjazyčným a výkladovým slovníkem 

 schopnosti efektivně organizovat a hodnotit svou práci jednotlivě i v týmu; zodpovědnost 

za výsledek 

 využívání anglického jazyka k získávání informací z různých oblastí 
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5.2.2. Výstupy předmětu – Anglický jazyk – 1. stupeň 

 

Anglický jazyk 3. ročník 

Očekávané výstupy RVP Ročníkové výstupy Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Poznámky 

Řečové dovednosti 

CJ-3-1-02  

zopakuje a použije slova a slovní 

spojení, se kterými se v průběhu 

setkal 

 váže slova v osvojených větách a frázích 

 osvojuje si správnou intonaci pomocí cvičení určených k nácviku 

výslovnosti 

 hláskuje své jméno a příjmení 

 vyslovuje a čte foneticky správně pozdravy a fráze při představování  

 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova  

 umí požádat, poděkovat 

 zná základní potřebnou slovní zásobu v rozsahu učebnice a umí ji 

používat 

Greetings and introductions: 

pozdravy formální i neformální 

názvy anglicky mluvících zemí 

přídavná jména a zájmena 

anglická abeceda 

neurčitý a určitý člen 

 

 

  

CJ-3-1-06  
píše slova a krátké věty na základě 

textové a vizuální předlohy 

 při záznamu slov, vět a frází rozlišuje transliteraci a pravopisný 

záznam slov 

 vyjádří, co umí, neumí, má rád, nemá rád 

 orientuje se ve svém prostředí, které dokáže jednoduchým způsobem 

popsat 

Krátké jednoduché věty se slovesem 

„to be“, „can“, „like“, tvorba otázek a 

záporů 

Popis domácího zvířátka a hraček 

Určení místa 

  

CJ-3-1-05  
přiřadí mluvenou a psanou podobu 

téhož slova či slovního spojení 

 tvoří a vyslovuje správně anglické fonémy 

 přiřazuje informace k obrázkům 

 čte a zařazuje do dialogu, skupinové práce 

 poskytne jednoduché informace o sobě 

 

 

Ovoce a zelenina, jídlo a pití 

Nakupování 

Dny v týdnu 

Moje rodina 

Moje zvířátko 

Oděvy 

  

CJ-3-1-04  
rozumí obsahu jednoduchého 

krátkého mluveného textu, který je 

pronášen pomalu, zřetelně a 

s pečlivou výslovností, pokud má 

k dispozici vizuální oporu 

CJ-3-1-01  
rozumí jednoduchým pokynům a 

otázkám učitele, které jsou 

sdělovány pomalu a s pečlivou 

výslovností, a reaguje na ně 

verbálně i neverbálně 

 vhodně pozdraví a odpoví na pozdrav 

 představí sebe i jiné 

 používá ustálené obraty k zjištění, odkud lidé jsou 

 aplikuje čísla 0 - 20 

 popíše barvu věcí, stáří, velikost 

 reaguje na pokyny ve třídě 

 ptá se na některé věci doma i ve třídě, krátce odpoví s použitím členu 

 vyjádří, že někde něco je 

 popíše, co kdo dělá právě teď 

 na základě poslechu označuje správnou odpověď 

 otázky a odpovědi vyjadřující vlastnictví 

 zvládá základní komunikační obraty 

Školní předměty 

Základní číslovky 

Kolik je hodin 

Předložky spojené s místem 

Poznávání barev 

Tvoření množného čísla podstatných 

jmen 

Přítomný čas průběhový 

Sloveso have got 

Rozkazovací způsob 
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CJ-3-1-03 
rozumí obsahu jednoduchého 

krátkého psaného textu, pokud má 

k dispozici vizuální oporu 

 získanou slovní zásobu, věty a obraty volně čte 

 ptá se a odpovídá, kdo je kdo a komu patří věci 

 pozná a správně pojmenuje části těla 

 popíše svou třídu 

 seznámí se s tradicemi a  vánočními zvyky Velké Británie 

 slova a slovní spojení reprodukuje v písních 

Christmas in Great Britain 

Obraty – kdo jsi, co je to, jak se 

jmenuje, jaké to je 

Lidské tělo 

  

  

 

 

Anglický jazyk 4. ročník 

Očekávané výstupy RVP Ročníkové výstupy Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Poznámky 

Řečové dovednosti 

CJ-3-1-02  

zopakuje a použije slova a slovní 

spojení, se kterými se v průběhu 

setkal 

 rozumí známým slovům, často opakovaným frázím a nejběžnější 

slovní zásobě týkající se bezprostředního okolí  

 zná potřebnou slovní zásobu v rozsahu učebnice a umí ji používat 

 osvojuje si správnou výslovnost a intonaci 

Osobní informace, věk, oblíbené věci 

rodina, moje třída, telefonování,  

záliby, druhy ovoce a zeleniny, nákupy, 

hlavní jídla, sporty, 

  

CJ-3-1-04  
rozumí obsahu jednoduchého 

krátkého mluveného textu,který je 

pronášen pomalu, zřetelně a 

s pečlivou výslovností, pokud má 

k dispozici vizuální oporu 

 

 čte krátké jasné texty a nalézá v nich konkrétní informace 

 aplikuje stupeň pochopení získaných informací při řešení úkolů při 

tematických okruzích 

 odpovídá na otázky o čase, částech dne, denním programu, 

aktivitách ve volném čase 

 zvládá základní komunikační obraty 

 stupeň porozumění prokáže správnou reakcí užitím cvičení typu 

„comprehension“ 

 aktivně se zapojí do jednoduché konverzace 

Dny v týdnu 

Hláskování příjmení a dalších slov 

Obraty – kolik, kde, proč, kdy, jaký 

Tvoření otázek se slovesy „like“, 

„dislike“, „have got“ 

Vyjádření zákazů a příkazů 

Představování sebe a svých sourozenců, 

kamarádů, hraček, domácích mazlíčků 

  

CJ-3-1-05  
přiřadí mluvenou a psanou podobu 

téhož slova či slovního spojení 

 správně přiřazuje informace k obrázkům 

 tvoří a vyslovuje správně anglické fonémy 

 reprodukuje fonetická a intonační cvičení 

 zaznamenává do tabulek, dotazníků potřebné informace 

   

CJ-3-1-01  
rozumí jednoduchým pokynům a 

otázkám učitele, které jsou 

sdělovány pomalu a s pečlivou 

výslovností, a reaguje na ně 

verbálně i neverbálně 

 reaguje na základní pokyny učitele ve třídě – classroom language 

 odpoví kde se kdo a co nachází 

 používá ustálené obraty k zjištění, odkud lidé pocházejí 

 umí reagovat na otázky týkající se množství 

 komunikuje správně při různých aktivitách a hrách v hodině 

 tvoří rozhovory v tematických okruzích 

Předložky spojené s místem 

Vazba „there is / there are 

Číslovky 20 – 100 

Pravidla tvoření množného čísla 

podstatných jmen 

Imperativ 2. os. 

  

CJ-3-1-06  
píše slova a krátké věty na základě 

 popíše situaci na obrázku 

 pojmenuje oblibu jídel, sportů, věcí, zvířátek 
Přítomný čas průběhový 

Přítomný čas prostý, otázka, zápor – 
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textové a vizuální předlohy  hovoří o aktivitách spolužáků 

 popíše svůj i něčí obvyklý den 

 napíše krátký vzkaz, email 

 ptá se na osobní údaje a zapíše je do dotazníků 

tvorba slovesa 3. os. j. č. 

Denní program 

Časové údaje, dny a aktivity v průběhu 

pracovních dnů i o víkendech 

CJ-3-1-03  

rozumí obsahu jednoduchého 

krátkého psaného textu, pokud má 

k dispozici vizuální oporu 

 umí se zeptat na cestu, získat a podat potřebné informace 

 napíše přání k narozeninám a k vánocům 

 seznámí se se základy reálií anglicky mluvících zemí, s jejich 

tradicemi 

Struktura věty při formulaci odpovědí 

Velká Británie, USA 

  

 

 

Anglický jazyk 5. ročník 

Očekávané výstupy RVP Ročníkové výstupy Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Poznámky 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 

CJ-5-1-01  
rozumí jednoduchým pokynům a 

otázkám učitele, které jsou 

sdělovány pomalu a s pečlivou 

výslovností 

CJ-5-1-02  
rozumí slovům a jednoduchým 

větám, pokud jsou pronášeny 

pomalu a zřetelně, a týkají se 

osvojovaných témat, zejména 

pokud má k dispozici vizuální 

oporu 

CJ-5-1-03  
rozumí jednoduchému 

poslechovému textu, pokud je 

pronášen pomalu a zřetelně a má 

k dispozici vizuální oporu 

 formou hry názorně předvádí činnosti, o kterých slyší 

 odpovídá na otázky týkající se jeho denního programu a zálib 

 

 

 vhodnými reakcemi a odpověďmi prokazuje, že rozumí známým 

slovům, často opakovaným frázím týkající se tematických okruhů 

– venkov, město, dům, byt, zařízení bytu 

 identifikací lidí a míst na obrazovém materiálu prokazuje stupeň 

porozumění 

 v probíraných okruzích slova a věty, kterým rozumí, aplikuje ve 

cvičeních typu „comprehension“ 

 

 na základě poslechu vybírá správné odpovědi (obrázek, slovo, 

slovní spojení, krátké věty) 

 na základě poslechu doplňuje text danými slovy nebo obrázky 

 na základě poslechu opravuje informace 

 na základě poslechu seřadí obrázky týkající se textu do správného 

pořadí 

 aplikuje stupeň pochopení získaných informací při řešení úkolů, 

které na tematický okruh přímo navazují formou tabulek, písní, 

textů s výběrem odpovědí 

Moje záliby 

Můj dům, moje město – vnitřní 

zařízení domu a bytu, nábytek, místa 

a budovy ve městě/obci 

Restaurace 

Objednávání jídel 

Konstrukce there is/there are 

Předložky místa  

Konstrukce s „must“ a  „Let´s“ 

Otázky a odpovědi o lidských 

schopnostech a dovednostech 

Popis a lokalizace míst a věcí 

Vydávání pokynů 

Návrhy 

Označení budov na mapě 

  

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

CJ-5-3-01  
vyhledá potřebnou informaci 

 čte nahlas, plynule, foneticky správně jednoduché texty 

v tematických okruzích 

 uplatňuje zvládnuté fonémy a intonační konstrukce v hlasitém čtení 

Venkov, město 

Dům, byt, zařízení bytu 

Zeměpisné údaje 
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v jednoduchém textu, který se 

vztahuje k osvojeným tématům  

CJ-5-3-02  
rozumí jednoduchým krátkým 

textům z běžného života, zejména 

pokud má k dispozici vizuální 

oporu 

 v jednoduchém textu vyhledá požadovanou informaci a následně ji 

použije při tvorbě odpovědi na otázku 

 dovednost vyhledat potřebnou informaci využívá v řízených 

rozhovorech, konverzaci 

 nové texty a zadání úkolů prozkoumá z hlediska znalostí slovní 

zásoby a neznámá slova vyhledá v dvojjazyčném slovníku 

 doplňuje texty danými slovy 

Lidé a jejich zvyky 

Příroda a počasí 

Rodina, přátelé 

Oblečení 

Hudební nástroje 

Fyzický popis lidí, přídavná jména 

Popis činností, slovesa 

Upevňování konstrukce s „have got“,  

včetně otázky a záporu 

Činnosti ve volném čase 

PSANÍ 

CJ-5-4-01  
napíše krátký text s  použitím 

jednoduchých vět a slovních spojení 

o sobě, rodině, činnostech a 

událostech z oblasti svých zájmů a 

každodenního života 

CJ-5-4-02  
vyplní osobní údaje do formuláře 

 sestaví krátké sdělení o svém denním programu ve všední dny a o 

víkendu 

 podle vyplněného dotazníku napíše text o sobě (popis vzhledu, věk, 

odkud je, rodina, zaměstnání, zájmy) 

 

 

 

 vyplní běžné formuláře – například evidenční kartu klubu 

 

   

MLUVENÍ 

CJ-5-2-03  

odpovídá na jednoduché otázky 

týkající se jeho samotného, rodiny, 

školy, volného času a dalších 

osvojovaných témat a podobné 

otázky pokládá 

 souvisle vypráví o sobě, o své rodině a přátelích 

 ptá se na denní režim a záliby 

 představí sebe, své přátele, rodiče 

 ptá se na koníčky svých přátel 

 informuje o běžných činnostech, svátcích členů rodiny a kamarádů 

Sloveso „want to“+ infinitiv 

„Wh“ - ?“otázky 

Plynulé vyjadřování při tvoření 

otázky 

Přítomný čas prostý a průběhový 

Popis lidí 

  

CJ-5-2-01  
zapojí se do jednoduchých 

rozhovorů 

CJ-5-2-02  
sdělí jednoduchým způsobem 

základní informace týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy, volného 

času a dalších osvojených témat 

 vybere vhodný pozdrav při setkání i rozloučení, formální 

s dospělými a neformální s kamarádem 

 formuluje otázky k zjištění faktů pro identifikaci objektů a lidí na 

obrázcích 

 tvoří rozhovory ze slovní zásoby a obratů, které získal v daných 

okruzích 

 krátce pohovoří o přečteném textu 

 ústně sdělí základní údaje o své rodině, přírodě a počasí 

 sestaví krátké dialogy na téma v obchodech 

 vypráví o událostech, které se v kalendářním roce opakují, včetně 

svátků, mluví o počasí 

Můj život, povídání o rodině, 

přátelích a důležitých datech v roce 

Popisy, co lidé dělají 

Nakupování 

Záliby a věci 

Tradiční svátky v Británii 

Řadové číslovky, Měsíce 

Záznam data 

Číslovky 0 – 1000 

Povídání o počasí 

Co lidé mají a nemají rádi 
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5.2.3. Výstupy předmětu – Anglický jazyk – 2. stupeň 
 

 

Anglický jazyk 6. ročník 

Očekávané výstupy RVP Ročníkové výstupy Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Poznámky 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

CJ-9--3-01  
vyhledá požadované informace 

v jednoduchých každodenních 

autentických materiálech 

 v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky 

 pracuje s články pro vyhledávání a zpracování nových 

informací 

 práce s písňovými texty v anglickém originále 

 stupeň porozumění zaznamenává do tabulek navazujících na 

poslechový materiál 

U doktora, o zdraví a léčení v minulosti a 

současnosti 

Nehody, nemoci 

V restauraci 

V obchodě 

Zvířata 

  

CJ-9-3-02  
rozumí krátkým a jednoduchým 

textům, vyhledá v nich 

požadované informace 

 rozumí obsahu krátkých jednoduchých textů s využitím vizuální 

opory 

 při samostatné práci pracuje podle potřeby se slovníkem 

 rozumí stručným textům o Britských ostrovech, USA, zemích a 

kontinentech, podobnostech a odlišnostech 

 rozumí textům z oblasti nakupování, zdraví, různých aktivit, 

zdraví, módních stylů v odívání 

 odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu 

 na základě porozumění textu vyhledává pravdivé a nepravdivé 

výpovědi 

 přiřadí otázky k informacím 

 zaznamenává požadované informace do tabulek 

 vyvozená slova aplikuje v překladech a cvič význam nových 

slov z kontextu textu 

 na základě porozumění textu vyhledává pravdivé a nepravdivé 

výpovědi 

 přiřadí otázky k informacím 

 zaznamenává požadované informace do tabulek 

 vyvozená slova aplikuje v překladech a cvičeních 

Tematické okruhy navazují na 1. stupeň + nové 

okruhy: 

Moji kamarádi ve škole, 

Denní rutina, 

Péče o zdraví, části lidského těla, 

Národní zvyky v anglicky mluvících zemí – 

Halloween, Christmas, 

Počasí a oděvy, 

Moje rodina, moji mazlíčci, 

Aktivity doma,venku, zájmová činnost, 

Popis domu, bytu,  

Potraviny-nakupování, objednávání v restauraci, 

Volný čas, záliby ve škole 

 

 

 

 

 

 

VMegS 1, 2 

MuV4 

 

POSLECH 

S POROZUMĚNÍM 

CJ-9-1-01  

rozumí informacím 

v jednoduchých poslechových 

textech, jsou-li pronášeny 

 rozumí textům v učebnici s obrazovým materiálem podporující 

slovní zásobu a známé fráze v okruzích jídlo, nápoje a 

recepty 

 vhodnou reakcí projevuje stupeň porozumění tj. požádá o jídelní 

lístek, jídlo, nápoj 

 odpovídá na podněty a pokyny v prostředí restaurace, 

Objednávání jídel 

Recepty  

Povídání o tom, co máme a nemáme rádi 

Nakupování, vyjadřování kvantity 

Stravovací návyky 

Zvyklosti v obchodech 

VMegS 1, 2  
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pomalu a zřetelně 

CJ-9-1-02  
rozumí obsahu jednoduché a 

zřetelně vyslovované promluvy 

či konverzace, který se týká 

osvojovaných témat 

supermarketu 

 vhodně reaguje v běžných hovorových situacích, ptá se, krátce 

rozvíjí konverzaci 

 plní pokyny nebo odpovídá na podněty 

 rozeznává v textech známé obraty 

 rozumí základním informacím v krátkých nahrávkách 

 určí, kde lidé, věci nebo zvířata jsou a co dělají, kdy aktivita 

probíhá 

 přiřazuje k sobě patřící informace 

 rozlišuje otázky vyjadřující kvantitu a využívá je při nákupech 

Intonace anglické věty 

Důraz a rytmus 

Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména 

Konstrukce how much / how many 

Some / any 

Potraviny a nápoje 

Ovoce a zelenina 

MLUVENÍ 

CJ-9-2-01  
zeptá se na základní informace a 

adekvátně reaguje v běžných 

formálních i neformálních 

situacích  

CJ-9-2-03  
vypráví jednoduchý příběh či 

událost: popíše osoby, místa a 

věci ze svého každodenního 

života 

 formou dialogů tvoří tázací věty a používá fráze vedoucí 

k získání personálních informací, které vedou k fyzickému 

popisu 

 odpovídá na otázky o sobě a své rodině 

 žádá informace o rodině, zájmech kamarádů 

 jednoduchými větami a osvojenými frázemi vypráví, co se 

dovídá v úvodním materiálu každé kapitoly 

 reprodukuje reálie o zdravotním pojištění v Británii 

Popis: základní popis bytu Vyprávění: o rodině a 

volném čase, o tradicích v českých a anglických 

zemích, 

Vyprávění o svých koníčcích, 

Rozhovory- vztah ke školním předmětům, zájmy, 

zdraví, nákupy, stravování, vyjádření stupně 

oblíbenosti, 

Základní vztahy existenciální (Kdo?..), prostorové  

( Kde? Kam?..), časové ( Kdy?..), kvalitativní ( 

Jaký? Který? Jak?..), kvantitativní (Kolik?..) 

  

PSANÍ 

CJ-9-4-01  
vyplní základní údaje o sobě ve 

formuláři  

CJ-9-4-02  

napíše jednoduché texty týkající 

se jeho samotného, rodiny, 

školy, volného času a dalších 

osvojovaných témat 

 popíše sebe a členy své rodiny v rozsahu dosud probrané slovní 

zásoby 

 napíše jednoduchý text o svém oblíbeném zvířeti, kde žije, čím 

se živí, co umí a co neumí 

 písemně porovnává schopnosti a dovednosti lidí a zvířat 

 připraví otázky do dotazníku nebo ankety za účelem zpracování 

vlastního projektu kapitoly 

 vytvoří koláž doprovázenou textem 

 aplikuje vlastní řešení problému s významem slov v překladech 

a cvičeních určených k prověření stupně pochopení nového 

učebního materiálu v tematických okruzích 

Upevnění přítomného času prostého a, číslovky 

základní, 

Minulý čas slovesa  

Nepravidelná slovesa 

Zájmena předmětná 

Určování času, příslovce – vždy, často, 

Přídavná jména – stupňování krátkých přídavných 

jmen 

Nepravidelná přídavná jména Víceslabičná 

přídavná jména 

Číslovky řadové, násobné 

Vazba there is, there are  

Způsobová slovesa – může, musí, 

Podstatná jména – počitatelná a nepočitatelná  

Množné číslo pravidelné a nepravidelné 

Užívání členů  

Budoucí čas pomocí pomocného slovesa „will“ 

Budoucí čas pomocí vazby „going to“ 
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Tvoření příslovcí 

CJ-9-4-03  

reaguje na jednoduché písemné 

sdělení 

 napíše dopis nebo email, ve kterém informuje o nemoci 

 ve sděleních aplikuje výrazy, gramatiku a ustálená spojení právě 

probíraných témat 

   

 

Anglický jazyk 7. ročník 

Očekávané výstupy RVP Ročníkové výstupy Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Poznámky 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

CJ-9--3-01  
vyhledá požadované informace 

v jednoduchých každodenních 

autentických materiálech 

 práce s texty v souvislosti s probíranými tématy 

 práce s písňovými texty v anglickém originále 

   

CJ-9-3-02  
rozumí krátkým a jednoduchým 

textům, vyhledá v nich požadované 

informace 

 v každé nové kapitole třídí materiál na známé a neznámé výrazy 

pomocí dříve zvládnuté slovní zásoby 

 rozumí textům v učebnici – zeměpisné pojmy, životní události, 

sport a sportovní aktivity, záliby, rodina a rodinné vztahy, plány 

do budoucna, doprava, bydlení 

 na základě porozumění textu vyhledává pravdivé a nepravdivé 

výpovědi 

 odvodí pravděpodobný význam slov z kontextu textu 

 rozumí krátkým příběhům 

 rozumí stručným textům o Britských ostrovech, USA, zemích a 

kontinentech, podobnostech a odlišnostech, textům, které 

popisují a porovnávají regiony 

Moje země 

Zeměpis Velké Británie 

Reálie anglicky mluvících zemí 

Nákupy v obchodu s oděvy 

Popis a porovnání regionů 

Fráze a ustálená spojení využívaná při 

porovnání  

Stupňování přídavných jmen 

Konstrukce – as...as 

Zeměpisné výrazy 

  

POSLECH S POROZUMĚNÍM 

CJ-9-1-01  
rozumí informacím v jednoduchých 

poslechových textech, jsou-li 

pronášeny pomalu a zřetelně 

CJ-9-1-02  
rozumí obsahu jednoduché a 

zřetelně vyslovované promluvy či 

konverzace, který se týká 

osvojovaných témat 

 přiřadí k otázce správnou odpověď  

 vizuální oporou na základě poslechu doplní text danými slovy 

 přiřadí k sobě patřící informace jako způsob pochopení a 

identifikaci slyšených informací 

 volí správné odpovědi 

 rozumí textům v učebnici, slovní zásobě a známým frázím 

 tvoří otázky a odpovědi k textu 

 označuje, zda výrok je pravdivý, či nepravdivý 

   

MLUVENÍ 

CJ-9-2-01  

 tvoří jednoduchý rozhovor v obchodě 

 uspořádá věty do správného pořadí, aby vznikl logický dialog mezi 

Nakupování 

Druhy obchodů 
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zeptá se na základní informace a 

adekvátně reaguje v běžných 

formálních i neformálních situacích 

prodavačem a nakupujícím 

 do rozhovoru doplní odpovídající obraty 

 při nákupu formuluje otázky související s nakupovaným zbožím 

 zjistí, kde lze koupit požadované zboží 

 získá informace o druhých 

 vysvětlí proč někdo nemůže něco udělat 

 omluví se, požádá někoho o něco 

 tvoří otázky a využívá modelových vět a frází k získání informace 

o dopravních prostředcích a budovách ve městě 

 

Směry cesty 

Vyjádření množství 

Fráze používané při nákupech 

Vyjádření ceny 

Modální slovesa 

Zdvořilé fráze při oslovování lidí ve 

městech, na ulici, v dopravních 

prostředcích 

CJ-9-2-02  
mluví o své rodině, kamarádech, 

škole, volném čase a dalších 

osvojovaných tématech 

CJ-9-2-03  
vypráví jednoduchý příběh či 

událost: popíše osoby, místa a věci 

ze svého každodenního života 

 tvoří konverzační otázky na téma prázdniny, kde kdo byl a co dělal 

 umí se zeptat na určité místo a popsat ho 

 popíše, co musí, nemusí dělat doma a ve škole 

 mluvit o nehodách 

 stručně interpretuje informace z textu 

 k reprodukci využívá obrazového materiálu, poznámky, ankety 

 porovnává vlastnosti osob a věcí 

 pohovoří o plánech do budoucnosti 

 zapojí se do diskuze o sportu a zábavě 

Minulý čas prostý 

Otázky v minulém čase a zápor 

Pravidelná a nepravidelná slovesa 

Modální slovesa can, can´t, must, 

mustn´t, needn´t 

Budoucí čas pomocí will a going to, 

Tvoření příslovcí 

C + U podstatná jména 

Slovní zásoba – svět zábavy 

Konstrukce běžných hovorových 

obratů 

Výrazy s „have“ 

  

PSANÍ 

CJ-9-4-01  

vyplní základní údaje o sobě ve 

formuláři  

CJ-9-4-02  

napíše jednoduché texty týkající se 

jeho samotného, rodiny, školy, 

volného času a dalších 

osvojovaných témat 

CJ-9-4-03  

reaguje na jednoduché písemné 

sdělení 

 doplní základní osobní informace o sobě a o své rodině do 

formuláře a dotazníku 

 

 sestaví životopis jednoho člena své rodiny 

 popíše a porovná města, regiony, státy s využitím stupňování 

přídavných jmen a ustálených porovnávacích frází 

 jednoduše pomocí stupňování interpretuje výsledek ankety a 

dotazníku jako formu stupně porozumění 

 napíše pohled, email související se svátky 

 sestaví jednoduchý dopis s informacemi o svém městě a zemi 

 ptá se na zajímavá místa, města a země svého kamaráda 

 vyjádří názor k životnímu prostředí 

 napíše dopis, email o sobě, své rodině a svých kamarádech 

 popisuje své domácí prostředí 

Stupňování přídavných jmen, 

Vyjádření množství 

Základní fráze k vyjádření vlastního 

názoru 

Vazba there is/are 

Předložky spojené s místem 

Frekvenční příslovce 

Příslovce s koncovkou – ly 

Konstrukce – Shall we...? 

Konstrukce – Why don´t we/you...? 

VMegS 1 

VMegS 2 
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Anglický jazyk 8. ročník 

Očekávané výstupy RVP Ročníkové výstupy Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Poznámky 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

CJ-9--3-01  
vyhledá požadované informace 

v jednoduchých každodenních 

autentických materiálech 

 v textech vyhledá konkrétní výrazy a odpovědi na otázky 

 pracuje s autentickými materiály pro vyhledávání a zpracování nových 

informací, např. s internetem a encyklopedií 

 rozumí textům v turistických letácích s obrazovým materiálem 

podporujícím slovní zásobu fráze v okruzích doprava a cestování 

Londýn 

Prohlídka pamětihodností 

Reálie Velké Británie 

Město, památky, budovy 

Doprava 

  

CJ-9-3-02  
rozumí krátkým a jednoduchým 

textům, vyhledá v nich požadované 

informace 

 rozumí textům v učebnici, rozeznává známou slovní zásobu a fráze 

 odvodí pravděpodobný význam nových slov 

 zaznamenává požadované informace 

 přiřazuje věty k obrázkům 

 doplňuje text danými slovy, větami nebo frázemi 

 tvoří dialog řazením vět do správného pořadí 

 doplňuje informace do plánku města 

Hovorové obraty 

Vztažné věty 

Přídavná jména, pořadí rozvíjejících 

přídavných jmen 

Druhy používání zájmen 

Slova vyjadřující směr a lokalizaci 

  

POSLECH S POROZUMĚNÍM 

CJ-9-1-01  
rozumí informacím v jednoduchých 

poslechových textech, jsou-li 

pronášeny pomalu a zřetelně 

CJ-9-1-02  
rozumí obsahu jednoduché a 

zřetelně vyslovované promluvy či 

konverzace, který se týká 

osvojovaných témat 

 rozumí krátkým příběhům 

 doplňuje informace 

 rozumí jednoduchým textům s často frekventovanou slovní zásobou, 

která souvisí s životními událostmi, městem, dopravou 

 vhodnou reakcí projevuje stupeň porozumění, tj. ptá se na minulé 

události a odpovídá na otázky 

 odpovídá na podněty a pokyny, s porozuměním se zapojí do diskuze o 

plánech do budoucna 

 určuje věci a skutečnosti, které obsahují nahrávky na podpůrném 

obrazovém materiálu 

Minulé časy 

Budoucí časy 

Předpřítomný čas prostý 

U doktora 

Správná výživa 

Austrálie 

Podmínkové věty 

Trpný rod 

  

MLUVENÍ 

CJ-9-2-01  
zeptá se na základní informace a 

adekvátně reaguje v běžných 

formálních i neformálních situacích 

 popíše cestu a zeptá se na ni 

 hovoří o pocitech, vyjádří přání 

 telefonuje a umí zanechat zprávu 

 ptá se a odpovídá na základní osobní informace 

 jednoduše vyžádá informace o konání společenské akce 

 dokáže něco navrhnout a také odmítnout 

Přací věty, přídavná jména spojená 

s pocity a zájmy 

Konstrukce vět s „měl bys/neměl 

bys“ 

Konstrukce – there  is something / 

someone 

Slovesa vnímání 

Zdvořilé fráze – návrhy, odmítnutí 

  

CJ-9-2-02  
mluví o své rodině, kamarádech, 

škole, volném čase a dalších 

osvojovaných tématech 

 mluví o trávení volného času 

 někoho představí a popíše 

 hovoří o životním prostředí 

 mluví o vynálezech a objevech 

Podmínkové věty 

Zástupná zájmena 

Minulý čas prostý a průběhový, 

Předpřítomný čas ve srovnání 

VVMegS 1 

VVMegS 2 
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 vyjádří okamžité rozhodnutí 

 říci co by se mohlo stát 

 hovoří o minulosti, co se změnilo 

 vyjádří názor ke klimatickým změnám 

s minulým časem prostým 

Budoucí čas pomocí will, 

gerundium 

Časové věty 

Slovní zásoba – životní prostředí, 

klima, globální oteplení 

Tázací dovětky 

CJ-9-2-03  
vypráví jednoduchý příběh či 

událost: popíše osoby, místa a věci 

ze svého každodenního života 

 vytvoří vlastní prezentaci anglicky mluvící země 

 sestaví krátký text o sobě a svých aktivitách 

 dokončí příběh s využitím probraných časů 

 stručně interpretuje informace z textu 

 na základě získaných informací vypráví o kamarádovi a o jeho aktivitách 

v minulém období s využitím minulého prostého a minulého 

průběhového času 

 k reprodukci využívá i podpůrného obrazového materiálu 

   

PSANÍ 

CJ-9-4-01  
vyplní základní údaje o sobě ve 

formuláři 

 vyplní dotazník o vztahu ke sportu 

 doplní údaje o svých aktivitách a aktivitách členů své rodiny 

v uplynulém období 

   

CJ-9-4-02  

napíše jednoduché texty týkající se 

jeho samotného, rodiny, školy, 

volného času a dalších 

osvojovaných témat 

 popíše historii internetu 

 pomocí nákresu popíše budovy školy a svou třídu 

 vyjádří názor k životnímu stylu teenagerů 

 napíše krátký životopis o sportovci, zpěvákovi nebo herci dle vlastního 

výběru 

 popíše svůj oblíbený televizní pořad 

Zvratná zájmena 

Modální slovesa v minulém čase  

Spojky vylučovací a odporovací 

gerundium, frázová slovesa, 

předložky s místem 

  

CJ-9-4-03  

reaguje na jednoduché písemné 

sdělení 

 sestaví dopis nebo e-mail o náhlé příhodě 

 napíše dopis o sobě, o svých stravovacích návycích 

 napíše a reaguje na inzerát při hledání prázdninové brigády 

   

 

 

Anglický jazyk 9. ročník 

Očekávané výstupy RVP Ročníkové výstupy Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Poznámky 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

CJ-9--3-01  
vyhledá požadované informace 

v jednoduchých každodenních 

 nachází důležité informace ve zvukových i psaných záznamech 

 přiřadí k sobě patřící informace jako způsob pochopení informací 
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autentických materiálech 

CJ-9-3-02  
rozumí krátkým a jednoduchým 

textům, vyhledá v nich požadované 

informace 

 pro porozumění vyhledává neznámá slova a ustálená spojení 

v dvojjazyčných slovnících 

 doplňuje text vhodnými výrazy a odpovídá na otázky 

 vyhledává pravdivé a nepravdivé informace 

 řadí odstavce do správného pořadí 

 s pomocí podpůrného obrazového materiálu odvodí pravděpodobný 

význam nových slov 

 tvoří text písně řazením vět do správného pořadí 

Christmas Carol – Charles Dickens 

Romeo a Julie 

Přírodní katastrofy 

Historie peněz 

VMegS 1 

VMegS 2 

 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 

CJ-9-1-01  
rozumí informacím v jednoduchých 

poslechových textech, jsou-li 

pronášeny pomalu a zřetelně 

CJ-9-1-02  
rozumí obsahu jednoduché a 

zřetelně vyslovované promluvy či 

konverzace, který se týká 

osvojovaných témat 

 vhodnými reakcemi se zapojuje do rozhovorů 

 na základě promluvy doplňuje informace o povinnostech a zákazech 

 odpovídá na zadané otázky 

 zaznamenává informace z poslechových materiálů 

 na základě poslechu řadí obrázky do správného pořadí 

 rozumí vybavení a místu určitého sportu 

 identifikuje osobu na základě popisu 

Druhy sportů, jejich vybavení a místa 

Popis osoby 

Rozšíření slovní zásoby přídavných 

jmen týkající se popisu osob 

Rozkazovací způsob 

  

MLUVENÍ 

CJ-9-2-01  
se zeptá na základní informace a 

adekvátně reaguje v běžných 

formálních i neformálních situacích 

 vhodně reaguje v běžných hovorových situacích formálně i neformálně 

 tvoří otázky a využívá modelových vět a frází k získání informací o 

životních zkušenostech a zážitcích 

 formuluje otázky k zjištění osobních údajů o slavných nebo populárních 

osobnostech 

 tvoří otázky k formuláři 

 tvoří rozhovory o povolání 

 sdělí konkrétní informaci nebo se na ni zeptá, orientace ve městě, 

rozhodnutí, plány, záměry 

 umí varovat a poradit 

 koupit si jízdenku do různých dopravních prostředků 

 rezervovat si ubytování 

 domluvit si schůzku po telefonu 

Druhy dopravních prostředků 

Druhy ubytování 

Zdvořilé fráze v hotelu 

Zdvořilé otázky 

Frázová slovesa  

Trpný rod s modálními slovesy 

Povolání, práce 

  

CJ-9-2-02  
mluví o své rodině, kamarádech, 

škole, volném čase a dalších 

osvojovaných tématech 

 na základě získaných informací vypráví o dovednostech, povinnostec a 

zákazech svého kamaráda 

 vypráví o Kanadě a USA 

 srovná školský systém v Británii, USA a ČR 

 porovná bydlení v ČR a v Británii 

Kanada – základní informace 

USA – základní informace 

Škola v Británii, USA 

Bydlení v Británii 

Vazba there is / are 

Zeměpisné názvy 

MuV4  



Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa, příspěvková organizace 

75 

 

Předložky spojené s místem a časem 

CJ-9-2-03  
vypráví jednoduchý příběh či 

událost: popíše osoby, místa a věci 

ze svého každodenního života 

 stručně interpretuje informace z textu 

 k reprodukci využívá i podpůrného obrazového materiálu 

 vypráví příběh jako sled událostí 

 vypráví obsah přiměřeně obtížného textu 

Přímá a nepřímá řeč 

Podmínkové věty I 

Podmínkové věty II 

Kondicionál „would“ 

Členy 

Gerundium 

  

PSANÍ 

CJ-9-4-01  
vyplní základní údaje o sobě ve 

formuláři 

 vyplní anketu o svých oblíbených filmech, knihách, spisovatelích, jak 

často navštěvuje kino, knihovnu, jaký druh knih a filmů preferuje 
   

CJ-9-4-02  

napíše jednoduché texty týkající se 

jeho samotného, rodiny, školy, 

volného času a dalších 

osvojovaných témat 

 napíše krátký příběh, osobní zážitek, popis zvláštní události 

 napíše o svých představách a plánech 

 napíše referát o svém idolu 

 sestaví krátký příběh v minulosti 

 v rámci projektu příslušné kapitoly zhotoví koláž a zakomponuje do ní 

vhodný doprovodný text 

 vytvoří vlastní pozvánku na oslavu narozenin 

 napíše stručnou recenzi na film či knihu 

 

Budoucí čas pomocí „may“ 

Minulé časy – upevnění 

Předpřítomný čas prostý 

Zdůrazňovací zájmena 

Konstrukce souvětí – so that 

  

CJ-9-4-03  

reaguje na jednoduché písemné 

sdělení 

 napíše krátký dopis nebo email o návštěvě kina nebo divadla 

 napíše formální dopis jako odpověď na pracovní inzerát 
Pravidla psaní formálního a 

neformálního dopisu 
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5.3. Předmět – Německý jazyk 

5.3.1. Úvod 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět německý jazyk vychází ze současných potřeb moderního člověka, který žije 

v integrované Evropě a potřebuje získat základní pravidla komunikace v běžných situacích, orientovat 

se v základních tematických okruzích každodenního života a současně reagovat na jednoduchá 

sdělení. Umožňuje poznávání života lidí jiných etnik a jejich kulturních tradic, seznamuje s reáliemi 

německy mluvících zemí, prohlubuje mezinárodní porozumění. 

Do vyučovacího předmětu jsou zařazena tato průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, 

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

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Předmět německý jazyk je vyučován v 7. - 9. ročníku 2 hodiny týdně. 

Předmět je realizován v kmenové třídě, případně v učebně výpočetní techniky. 

Nejčastější formou realizace předmětu je vyučovací hodina. 

Mezi metody práce patří samostatná práce, konverzace ve dvojicích, skupinová práce, výukové 

programy na PC. Je využívána technika a nahrávky rodilých mluvčích. 

Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření KK 

Kompetence k učení: 

 volíme vhodné způsoby, metody a strategie, které podporují u žáků zvídavost  

 zajišťujeme žákům dostatek informačních zdrojů 

 vedeme žáky k samostatnému ohodnocení vlastní činnosti 

 diskutujeme se žáky o překážkách a problémech v učení a v práci 

 učíme žáky pracovat s chybou a tím hledat správná řešení 

 vedeme žáky k využívání znalostí a dovedností z jiných vzdělávacích oblastí v NJ 

Kompetence k řešení problémů: 

 směřujeme žáky k řešení zadaných problémů a vedeme je ke spolupráci a respektu 

 učíme žáky řešit jednoduché situace v cizojazyčném prostředí 

Kompetence komunikativní: 

 vedeme žáky k vyjádření svých myšlenek, pocitů, názorů pomocí osvojené slovní zásoby 

 učíme žáky porozumět jednoduchým sdělením v NJ a komunikovat na odpovídající úrovni 

 učíme žáky naslouchat promluvám druhých lidí a reagovat na ně 

Kompetence sociální a personální: 

 rozvíjíme u žáků schopnost požádat o pomoc nebo o radu druhou osobu, spolupracovat 

ve skupině na zadaných úkolech 

 vedeme žáky k odpovědnosti, vzájemné toleranci, respektování různých názorů, ke schopnosti 

argumentovat a obhajovat svůj názor 

Kompetence občanské: 

 vedeme žáky k diskuzi, vzájemnému naslouchání si, prezentaci svých myšlenek a názorů, 

respektování přesvědčení druhých lidí 

 rozvíjíme smysl žáků pro kulturu a tvořivost 

Kompetence pracovní: 

 usilujeme o dodržování vymezených pravidel, plnění povinností a závazků 

 učíme žáky adaptovat se na změněné nebo nové pracovní podmínky 

 vedeme žáky k využívání znalostí a zkušeností získaných ve škole v zájmu vlastního rozvoje 

 snažíme se, aby žáci uměli poskytnout pomoc a o pomoc požádat 
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5.3.2. Výstupy předmětu – Německý jazyk – 2. stupeň 

 

Německý jazyk 7. ročník 

Očekávané výstupy RVP Ročníkové výstupy Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Poznámky 

POSLECH S POROZUMĚNÍM  

DCJ-9-1-01 
rozumí jednoduchým pokynům a 

otázkám učitele, které jsou pronášeny 

pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje 

na ně 

 rozumí jednoduchým pokynům, informacím a otázkám, 

dokáže na ně přiměřeně reagovat 

 

Pokyny a instrukce učitele při práci  

v hodině 

  

DCJ-9-1-02 
rozumí slovům a jednoduchým větám, 

které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a 

týkají se osvojovaných témat, zejména 

pokud má k dispozici vizuální podporu 

DCJ-9-1-03 
rozumí základním informacím v krátkých 

poslechových textech týkajících se 

každodenních témat 

 rozumí základním informacím v krátkých poslechových 

textech na každodenní témata  

 rozumí frekventovaným slovům a jednoduchým větám, 

které se týkají osvojovaných témat, zejména pokud má 

vizuální podporu 

 

Poslechová cvičení k probíraným 

tématům 

Poslech a zpěv jednoduchých písní 

 

Základní slovní zásoba k tematickým 

okruhům – rodina, domov, škola, 

barvy, číslovky 0 – 20, rok – roční 

období, měsíce v roce, dny v týdnu, 

časové údaje 

Hv, Čj, Vob 

VMegS2 

 

 

MLUVENÍ 

DCJ-9-2-01 
zapojí se do jednoduchých rozhovorů  

DCJ-9-2-02 
sdělí jednoduchým způsobem základní 

informace týkající se jeho samotného, 

rodiny, školy, volného času a dalších 

osvojovaných témat 

DCJ-9-2-03 
odpovídá na jednoduché otázky  

týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 

volného času a podobné otázky pokládá 

 osvojí si základní výslovnostní návyky 

 používá základní slovní a zdvořilostní obraty 

 osvojí si základní slovní zásobu a umí ji používat v 

komunikačních situacích probíraných tematických okruhů 

 formuluje a pokládá jednoduché otázky týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy  

 jednoduchým způsobem odpovídá na otázky týkající se 

jeho samotného, rodiny, školy  

 

Zvuková a grafická podoba jazyka – 

základní výslovnostní návyky 

Základní pravidla komunikace v 

běžných každodenních situacích – 

pozdrav, poděkování, souhlas, 

nesouhlas 

Práce s dvojjazyčným slovníkem 

 

Gramatika: 

Podstatná jména - člen určitý a 

neurčitý 

Typy vět, pořádek slov ve větě 

Časování pravidelných sloves a 

pomocných sloves haben a sein 

v přítomném čase 

Osobní, přivlastňovací a tázací 

Čj – osobní, 

přivlastňovací a tázací 

zájmena, slovesa, 

slovosled v české větě, 

práce se slovníkem 

Vob, Vzd – pravidla 

slušného chování  

VMegS2 
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zájmena v 1. pádu 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

DCJ-9-3-01 
rozumí jednoduchým informačním 

nápisům a orientačním pokynům 

DCJ-9-3-02 
rozumí slovům a jednoduchým větám, 

které se vztahují k běžným tématům 

DCJ-9-3-03 
rozumí krátkému jednoduchému textu 

zejména, pokud má k dispozici vizuální 

oporu, a vyhledá v něm požadovanou 

informaci 

 rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním 

pokynům 

 rozumí frekventovaným slovům a větám k probíraným 

tématům 

 čte nahlas a foneticky správně jednoduché texty na 

každodenní témata 

 rozumí obsahu jednoduchých textů 

 orientuje se v jednoduchém textu, vyhledá zde potřebné 

informace 

Zvuková a grafická podoba jazyka – 

fonetické znaky (pasivně), vztah mezi 

zvukovou a grafickou podobou slov, 

nácvik správné techniky čtení, 

výslovnosti a intonace 

Práce s autentickými materiály 

(časopisy, knihy, obrazové materiály) 

– orientace v obsahu jednoduchého 

textu, vyhledávání potřebných 

informací, vyhledávání známých 

výrazů, odpovědí na otázky 

 

Vob – cyklus roku 

Čj – práce s textem, 

zvuková a grafická 

podoba jazyka 

 

PSANÍ 

DCJ-9-4-01 
vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 

DCJ – 9-4-02 
napíše jednoduché texty týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy, volného času a 

dalších osvojovaných témat 

DCJ -9-4-03 
stručně reaguje na jednoduché písemné 

sdělení 

 dokáže vyplnit základní údaje o sobě ve formuláři 

 napíše jednoduchý text týkající se jeho samotného, rodiny, 

školy 

 stručně reaguje na jednoduchá písemná sdělení 

 

Adresa 

Blahopřání 

Pozdrav 

Formulář 

 

Čj – slohové útvary 

 

 

 

Německý jazyk 8. ročník 

Očekávané výstupy RVP Ročníkové výstupy Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Poznámky 

POSLECH S POROZUMĚNÍM  

DCJ-9-1-01 
rozumí jednoduchým pokynům a 

otázkám učitele, které jsou pronášeny 

pomalu a s pečlivou výslovností a 

reaguje na ně 

 rozumí pokynům, informacím a otázkám a dokáže na ně  

 přiměřeně reagovat 

 

 

Pokyny a instrukce učitele při práci  

v hodině 

  

DCJ-9-1-02 
rozumí slovům a jednoduchým větám, 

které jsou pronášeny pomalu a zřetelně 

 rozumí frekventovaným slovům a jednoduchým větám, které 

se týkají osvojovaných témat, zejména pokud má vizuální 

podporu 

Poslechová cvičení k probíraným 

tématům 

Poslech a zpěv písní 

Hv, Čj, Vob 

VMegS1 – Evropa a svět 

nás zajímá 
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a týkají se osvojovaných témat, 

zejména pokud má k dispozici vizuální 

podporu 

DCJ-9-1-03 
rozumí základním informacím 

v krátkých poslechových textech 

týkajících se každodenních témat 

 rozumí základním informacím v krátkých poslechových 

textech na každodenní témata 

 

Tematické okruhy – navazování 

prvních kontaktů, škola, rodina a 

přátelé, číslovky od 20 výše, 

oblečení, charakteristika osob, 

zájmy,  

volný čas, program dne a týdne, 

schůzka s přáteli 

 

MLUVENÍ 

DCJ-9-2-01 
zapojí se do jednoduchých rozhovorů  

DCJ-9-2-02 
sdělí jednoduchým způsobem základní 

informace týkající se jeho samotného, 

rodiny, školy, volného času a dalších 

osvojovaných témat 

DCJ-9-2-03 
odpovídá na jednoduché otázky  

týkající se jeho samotného, rodiny, 

školy, volného času a podobné otázky 

pokládá 

 používá základní slovní a zdvořilostní obraty 

 osvojí si základní slovní zásobu a umí ji používat 

v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů 

 formuluje a pokládá jednoduché otázky týkající se jeho   

samotného, rodiny, školy 

 jednoduchým způsobem odpovídá na otázky týkající se jeho  

samotného, rodiny, školy, volného času 

 

Dialogy na probíraná témata a jejich 

stručné převyprávění 

Telefonování 

Práce s dvojjazyčným slovníkem 

 

Gramatika: 

Časování pravidelných, pomocných, 

nepravidelných a způsobových 

sloves a sloves s odlučitelnou a 

neodlučitelnou předponou 

Postavení slovesa ve větě 

Větný zápor – nicht, nein, kein 

4. pád podstatných jmen, 

přivlastňovacích a osobních zájmen 

Řadové číslovky 

Datum 

Předložky s časovými údaji 

Čj – časování sloves, 

větná skladba, zápor, 

skloňování podstatných 

jmen, přivlastňovacích 

zájmen a osobních 

zájmen 

VMegS1 

VMegS2 

 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

DCJ-9-3-01 
rozumí jednoduchým informačním 

nápisům a orientačním pokynům 

DCJ-9-3-02 
rozumí slovům a jednoduchým větám, 

které se vztahují k běžným tématům 

DCJ-9-3-03 
rozumí krátkému jednoduchému textu 

zejména, pokud má k dispozici vizuální 

oporu, a vyhledá v něm požadovanou 

informaci 

 rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním  

pokynům 

 rozumí frekventovaným slovům a větám k probíraným  

tématům 

 čte nahlas a foneticky správně jednoduché texty na 

každodenní témata 

 rozumí obsahu jednoduchých textů 

 orientuje se v jednoduchém textu, vyhledá zde potřebné  

informace 

Práce s autentickými materiály 

(časopisy, knihy, obrazové a 

poslechové materiály) – orientace v 

obsahu jednoduchého textu, 

vyhledávání potřebných informací, 

vyhledávání známých výrazů, 

odpovědí na otázky, synonyma, 

antonyma, význam slov v kontextu 

Čj – práce s textem  

PSANÍ 

DCJ-9-4-01 

 dokáže vyplnit základní údaje o sobě ve formuláři 

 napíše jednoduchý text týkající se jeho samotného, rodiny, 

Formulář 

Dopis 

Čj – slohové útvary  
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vyplní základní údaje o sobě ve 

formuláři 

DCJ – 9-4-02 
napíše jednoduché texty týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy, volného času 

a dalších osvojovaných témat 

DCJ -9-4-03 
stručně reaguje na jednoduché písemné 

sdělení 

školy 

 stručně reaguje na jednoduchá písemná sdělení  

E-mail 

Žádost 

Pozvánka 

 

Německý jazyk 9. ročník 

Očekávané výstupy RVP Ročníkové výstupy Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Poznámky 

POSLECH S POROZUMĚNÍM  

DCJ-9-1-01 
rozumí jednoduchým pokynům a 

otázkám učitele, které jsou pronášeny 

pomalu a s pečlivou výslovností a 

reaguje na ně 

 rozumí pokynům, informacím a otázkám a dokáže na ně 

přiměřeně reagovat 

 

Pokyny a instrukce učitele při práci  

v hodině 

  

DCJ-9-1-02 
rozumí slovům a jednoduchým větám, 

které jsou pronášeny pomalu a zřetelně 

a týkají se osvojovaných témat, 

zejména pokud má k dispozici vizuální 

podporu 

DCJ-9-1-03 
rozumí základním informacím 

v krátkých poslechových textech 

týkajících se každodenních témat 

 rozumí frekventovaným slovům a jednoduchým větám, které 

se týkají osvojovaných témat, zejména pokud má vizuální  

podporu 

 rozumí základním informacím v krátkých poslechových 

textech na každodenní témata 

Poslechová cvičení k probíraným 

tématům 

Poslech a zpěv písní 

 

Tématické okruhy – uspořádání 

slavnosti, nakupování, domov a jeho 

okolí, zařízení bytu, cestování, 

příroda a počasí, tradice a zvyky, 

svátky, důležité zeměpisné údaje, 

německy mluvící země, u lékaře, 

lidské tělo, zdravý životní styl, zdravá 

snídaně, sport, sběratelství 

Hv, Čj, Vob, Z 

VMegS1 

VMegS2 

MuV4 

 

 

MLUVENÍ 

DCJ-9-2-01 
zapojí se do jednoduchých rozhovorů  

DCJ-9-2-02 
sdělí jednoduchým způsobem základní 

informace týkající se jeho samotného, 

 používá základní slovní a zdvořilostní obraty 

 osvojí si základní slovní zásobu a umí ji používat 

v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů 

 formuluje a pokládá jednoduché otázky 

 odpovídajícím způsobem reaguje na otázky k probíraným 

tématům 

Dialogy na probíraná témata a jejich 

stručné převyprávění 

Telefonování 

Popis obrázku 

Práce s dvojjazyčným slovníkem 

 

Čj – časování sloves, 

větná skladba, zápor, 

skloňování podstatných 

jmen, přivlastňovacích 

zájmen a osobních 

zájmen, souvětí souřadné 
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rodiny, školy, volného času a dalších 

osvojovaných témat 

DCJ-9-2-03 
odpovídá na jednoduché otázky  

týkající se jeho samotného, rodiny, 

školy, volného času a podobné otázky 

pokládá 

 Gramatika: 

Časování pravidelných a 

nepravidelných sloves v přítomném 

čase a v perfektu 

Způsobová a pomocná slovesa v 

přítomném čase a v préteritu  

Rozkazovací způsob 

Ukazovací zájmena 

Příslovce místa 

Vazba ex gibt 

Předložky se 3., 4., 3. a 4. pádem 

Skloňování podstatných jmen, 

přivlastňovacích a osobních zájmen 

Zvratná slovesa 

Vedlejší věty se spojkou weil, dass 

a podřadné 

MuV4   

VMegS1 

VMegS2 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

DCJ-9-3-01 
rozumí jednoduchým informačním 

nápisům a orientačním pokynům 

DCJ-9-3-02 
rozumí slovům a jednoduchým větám, 

které se vztahují k běžným tématům 

DCJ-9-3-03 
rozumí krátkému jednoduchému textu 

zejména, pokud má k dispozici vizuální 

oporu, a vyhledá v něm požadovanou 

informaci 

 rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním 

pokynům 

 rozumí frekventovaným slovům a větám k probíraným  

 tématům 

 čte nahlas a foneticky správně přiměřeně obtížné texty na 

každodenní témata 

 rozumí obsahu přiměřeně obtížných textů 

 orientuje se v textu, vyhledá zde potřebné informace 

Práce s autentickými materiály 

(časopisy, knihy, prospekty, obrazové 

a poslechové materiály) – orientace v 

obsahu  přiměřeně obtížného textu, 

vyhledávání potřebných informací, 

vyhledávání známých výrazů, 

odpovědí na otázky, synonyma, 

antonyma, význam slov v kontextu 

Čj – práce s textem  

PSANÍ 

DCJ-9-4-01 
vyplní základní údaje o sobě ve 

formuláři 

DCJ – 9-4-02 
napíše jednoduché texty týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy, volného času 

a dalších osvojovaných témat 

DCJ -9-4-03 
stručně reaguje na jednoduché písemné 

sdělení 

 dokáže vyplnit základní údaje ve formuláři 

 napíše jednoduchý text týkající se osvojovaných témat 

 stručně reaguje na jednoduchá písemná sdělení  

Formulář 

Dopis 

E-mail 

Blahopřání 

Pozdrav 

Pozvánka 

Čj – slohové útvary  
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5.4. Předmět – Matematika 

5.4.1. Úvod 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

V tomto předmětu vedeme žáky k rozvíjení paměti při numerických výpočtech, vzorcích 

a algoritmech, k rozvíjení logického a abstraktního myšlení, k využívání získaných vědomostí 

při řešení úkolů ze života, k provádění rozboru, k odhadování a k plánování řešení, 

k dovednosti komunikovat o různých variantách řešení, k stručnému a přesnému vyjadřování 

pomocí symbolů, k zaznamenávání výsledků pomocí tabulek a grafů, k vytváření představy 

pomocí prostorových modelů, k rozvoji zdravé sebedůvěry, sebekontroly, k přesnosti 

a vytrvalosti. 
Klademe důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky 

a jejich vzájemným vztahům.  
Matematika je realizována ve všech ročnících základního vzdělávání a je rozdělena na čtyři tematické 

okruhy: 

Čísla a početní operace 

Závislosti, vztahy a práce s daty 

Geometrie v rovině a v prostoru 

Nestandardní aplikační úlohy a problémy 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Vyučování probíhá většinou v kmenových třídách, kromě frontální výuky je do hodin 

matematiky zařazováno skupinové vyučování, práce ve dvojicích, samostatná práce, měření, 

modelování a didaktické hry. 

V 1. ročníku je časová dotace 4 hodiny týdně, v 2. ročníku 5 hodin týdně, ve 3. - 5. ročníku 

je 4 hodinová dotace posílena o jednu hodinu z disponibilních hodin a vyučuje se tedy 5 hodin 

týdně.  

V 6. ročníku je časová dotace 4 hodiny týdně, v 7. a v 8. ročníku je časová dotace posílena 

o jednu hodinu z disponibilní časové dotace a vyučuje se tedy 5 hodin týdně a v 9. ročníku 

je 3 hodinová časová dotace posílena o 2 hodiny z disponibilní časové dotace a vyučuje se 

tedy 5 hodin týdně. 

Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření 

klíčových kompetencí 

Kompetence k učení 

 používáme vhodné postupy pro aktivní učení, metody a strategie, které podporují 

u žáků zvídavost- problémové úlohy 

 poskytujeme dostatek informačních zdrojů a učíme je tyto informace využívat 

v procesu učení 

 učíme systematicky a efektivně využívat získané informace v procesu učení 

matematickým algoritmům 

 pomáháme žákům vytvářet komplexní pohled na matematické jevy  

 vedeme k samostatnému ohodnocení vlastní činnosti 

 učíme žáky pracovat s chybou a tím hledat správná řešení úloh 

 diskutujeme o překážkách a problémech řešení slovních úloh 

 vedeme žáky k pochopení nutnosti celoživotního vzdělání 

 umožňujeme žákům diferencované výkony podle individuálních schopností 
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Kompetence k řešení problémů 

 směřujeme žáky k řešení problémů na základě kritického zhodnocení matematických 

informací, vedeme je k odpovědnosti za svá rozhodnutí a umožňujeme jim obhájit 

různá řešení úloh 

 vedeme žáky k řešení zadaných problémů a ke spolupráci respektu -práce 

ve skupinách  

 hledáme společně způsoby řešení matematických úloh 

 umožňujeme řešení problémů žák-žák, učitel-žák 

Kompetence komunikace 

 podporujeme u žáků vyjadřování svých myšlenek, názorů a informací srozumitelně, 

souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu, včetně matematických symbolů 

 učíme žáky interpretovat názory a myšlenky druhých 

 vedeme žáky k naslouchání promluvám druhých- vyslovování a obhajoba hypotéz  

  učíme žáky konstruktivnímu dialogu, formulování svých argumentů, reagování 

na argumenty druhých při řešení problémových úloh 

 vedeme žáky k používání informačních technologii- vyhledávat, třídit a zpracovávat 

matematické informace  

 -rozvíjíme u žáků porozumění různým druhům matematických informací 

 podporujeme přátelskou atmosféru ve třídě, mezi třídami v celém školním okolí 

Kompetence sociální a personální 

 rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých 

 vedeme žáky k respektování společně dohodnutých pravidel chování 

 podporou individuálních schopností žáků rozvíjíme růst jejich sebedůvěry, 

samostatnosti, sebeúcty a úcty k práci druhých 

 zařazujeme skupinovou práci tam, kde to učivo umožňuje 

Kompetence občanské 

 vedeme žáky k respektování přesvědčení druhých lidí 

 směřujeme žáky k zodpovědnému rozhodování 

 podporujeme jejich kladný vztah k životnímu prostředí 

Kompetence pracovní  

 pomáháme jim přistupovat k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, ale 

i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých a ochrany životního prostředí 

 usilujeme o to, aby žáci dodržovali vymezená pravidla, plnili povinnosti, závazky, 

adoptovali se na změněné nebo nové pracovní podmínky  

 vedeme je k využívání znalostí a zkušeností získaných ve škole v zájmu vlastního 

rozvoje i své přípravy na budoucnost 

 učíme je, aby uměli poskytnout pomoc, ale také o pomoc žádat 
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5.4.2. Výstupy předmětu – Matematika – 1. stupeň 

 

Matematika 1. ročník 

Očekávané výstupy RVP 

 

Ročníkové výstupy Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Poznámky 

ČÍSLO A POČETNÍ 

OPERACE 

M-3-1-01  

používá přirozené čísla 

k modelování reálných situací, 

počítá předměty v daném 

souboru, vytváří soubory 

s daným počtem prvků 

 počítá v oboru 1 -5 

 počítá do 10 

 počítá s 0 

 pracuje na počitadle 

 pracuje s kartami čísel 

 určuje počet 

 porovnává čísla, používá znaménka, ,  

 pracuje a počítání s opravdovými předměty 

Numerace 

Počítání 

Práce na počitadle 

Práce s kartami čísel 

Určování počtu 

Porovnávání čísel 

Práce a počítání s opravdovými předměty 

  

M-3-1-02  

čte, zapisuje, porovnává 

přirozená čísla do 20, užívá a 

zapisuje vztah rovnosti a 

nerovnosti  

čísel 

 počítá v oboru 0 -10 

 počítá do 10 

 počítá s 0 

 pracuje na počitadle 

 pracuje s kartami čísel 

 určuje počet 

 porovnává čísla, používá znaménka, ,  

 pracuje a počítání s opravdovými předměty 

Numerace 

Počítání 

porovnávání 

Práce na počitadle 

Práce s kartami čísel 

Určování počtu 

Porovnávání čísel 

Práce a počítání s opravdovými předměty 

  

M-3-1-03  

užívá lineární uspořádání, 

zobrazí číslo na číselné ose  

 ukazování a označování na číselné ose tradiční 

 ukazování a označování na číselné ose obrázkové, 

pohádkové … atd. 

 porovnávání – ústně 

 porovnávání – zápisem – znaménka nerovnosti 

Práce s čísly 

Ukazování a označování na číselné ose 

tradiční 

Ukazování a označování na číselné ose 

obrázkové, pohádkové … atd. 

Porovnávání – ústně 

Porovnávání – zápisem – znaménka 

nerovnosti 

  

M-3-1-04  

provádí zpaměti jednoduché 

početní operace s přirozenými 

čísly  

 sčítá v oboru do 10 

 odčítá v oboru do 10 

 sčítá v oboru do 20 

 odčítá v oboru do 20 

 sčítá v oboru do 20 s přechodem 10 (*) 

 odčítá v oboru do 20 s přechodem 10 (*) 

Sčítání – odčítání 

Sčítání v oboru do 10 

Odčítání v oboru do 10 

Sčítání v oboru do 20 

Odčítání v oboru do 20 

Sčítání v oboru do 20 s přechodem 10 

Odčítání v oboru do 20 s přechodem 10 
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M-3-1-05  

řeší a tvoří úlohy, ve kterých 

aplikuje osvojené početní 

operace v celém oboru 

přirozených čísel  

 řeší slovní úlohy – částečnou formou 

 řeší slovní úlohy – plnou formou 

 tvoří slovní úlohy 

 obměňuje vytvořené slovní úlohy 

Slovní úlohy 

 Slovní úlohy  

Tvorba slovních úloh 

Obměňování vytvořených slovních úloh 

OSV1  

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A 

PRÁCE S DATY 
M-3-2-01    

orientuje se v čase, provádí 

jednoduché převody jednotek 

času  

 vyjmenuje dny v týdnu 

 vyjmenuje měsíce 

 převádí dny na týdny 

 převádí 12 měsíců na rok 

Dny, měsíce, rok 

Dny v týdnu 

Měsíce 

Rok – 12 měsíců 

Týden – 7 dní 

  

GEOMETRIE V ROVINĚ A 

PROSTORU  

M-3-3-01   

rozezná, pojmenuje, vymodeluje 

a popíše základní rovinné útvary 

a jednoduchá tělesa, nachází 

v realitě jejich reprezentaci 

 rozeznává jednoduché útvary v rovině 

 modeluje jednoduché útvary v rovině 

 načrtne jednoduché útvary v rovině 

 najde a pojmenuje rovinné i prostorové útvary v běžném 

životě a jednoduše je popíše 

 

Rovinné útvary 

Trojúhelník 

Obdélník 

Čtverec 

Kruh 

 

  

M-3-3-03    

rozeznává a modeluje 

jednoduché souměrné útvary v 

rovině 

 rozeznávání jednoduchých útvarů v rovině 

 modeluje jednoduché útvary v rovině 

 pracuje se stavebnicí Roto – rozvoj prostorové 

představivosti 

Modelování a práce se stavebnicí Roto  

 

 

 

 

 

 

Matematika 2. ročník 

Očekávané výstupy RVP 

 

Ročníkové výstupy Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Poznámky 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 

M-3-1-01  

používá přirozené čísla 

k modelování reálných situací, 

počítá předměty v daném souboru, 

vytváří soubory s daným počtem 

prvků 

 počítá předměty v daném souboru 

 vytváří konkrétní soubory s daným počtem prvků 

 porovnává čísla a soubory prvků s počtem prvků do 100 

 seznamuje se s názorným zavedením násobení a dělení na 

souborech různých předmětů 

Číselná řada 0 – 100, počítání po 

desítkách, po jedné v oboru do 100 

součet a rozdíl čísel, závorky 

OSV1  

M-3-1-02  

čte, zapisuje, porovnává přirozená 

čísla do 1000, užívá a zapisuje 

 čte a zapisuje čísla v daném oboru 

 porovnává čísla a vztahy mezi nimi zapisuje pomocí 

matematických symbolů 

Porovnávání čísel, řešení a vytváření 

SÚ na porovnávání čísel, čtení a zápis 

čísel 
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vztah rovnosti a nerovnosti  

čísel 

 pracuje s významy méně – více, menší – větší, první – 

poslední, před a za číslem v dané oboru 

 řeší vztahy o x menší – větší, x krát větší - menší 

M-3-1-03  

užívá lineární uspořádání, zobrazí 

číslo na číselné ose  

 orientuje se na číselné ose 

 vyznačí čísla na číselné ose 

 řadí čísla na číselnou osu podle zadaných kritérií 

Číselná osa 0-100 Člověk a jeho svět, 

Člověk a svět práce -

výroba metru 

 

M-3-1-04  

provádí zpaměti jednoduché početní 

operace s přirozenými čísly  

 sčítá a odčítá čísla bez přechodu a s přechodem přes desítku 

do 100 

 sčítá a odčítá dvouciferná čísla do 100 

 postupuje správně při řešení příkladů se závorkami 

 seřadí vzestupně i sestupně čísla do 100 

 vyjmenuje řady násobků 

 násobí a dělí v oboru násobilky 

 používá pojmy činitel, součin, dělenec, dělitel, podíl 

+ a - čísel s přechodem 10 do 20, + a – 

násobků deseti,  +  a  – v oboru do 100, 

Násobení  (.) a dělení  (:) přirozených 

čísel v oboru násobilek do 100, 

násobek, násobení jako opakované  + , 

činitel, záměna činitelů, názorné 

zavedení . a : na souborech různých 

předmětů, řady násobků daného čísla, 

automatizace násobilek 2, 3, 4, 5, 

automatizace: v oboru probraných 

násobilek, vztahy mezi  . a : v oboru 

násobilek 

  

M-3-1-05  

řeší a tvoří úlohy, ve kterých 

aplikuje osvojené početní operace 

v celém oboru přirozených čísel  

 řeší a tvoří slovní úlohy vedoucí ke sčítání, odčítání, 

násobení a dělení 

 řeší slovní úlohy na vztahy x krát více – méně, o x více – 

méně 

Řešení a vytváření SÚ na + a, řešení 

SÚ na . a : v oboru násobilek, řešení a 

vytváření SÚ s využitím vztahů n-krát 

více, n-krát méně 

  

ZÁVISLOSTI, VZTAHYA 

PRÁCE S DATY 

M-3-2-01    

orientuje se v čase, provádí 

jednoduché převody jednotek času  

 orientuje se v čase a provádí jednoduché převody 

 čte časové údaje 

Den má 24 hodin, hodina 60 min, min 

60 sekund, čtení údajů na hodinách 

včetně digitálních, sledování 

jednoduchých závislostí na čase 

Člověk a jeho svět - 

orientace v čase, 

jednotky času 

 

M-3-2-02    

popisuje jednoduché závislosti 

z praktického života 

 odděluje pojem hodina a vyučovací hodina 

 chápe vztahy mezi plus a mínus 

 popisuje jednoduché matematické závislosti 

 uvědomuje si vztahy mezi násobením a dělením 

 odhadne cenu nákupu 

Závislosti různých činností na průběhu 

času během dne, grafické znázornění, 

závislosti různých činností během 

týdne, měsíce 

 

Člověk a jeho svět  

M-3-2-03    

doplňuje tabulky, schémata, 

posloupnosti čísel 

 doplňuje jednoduché tabulky a posloupnosti čísel    

GEOMETRIE V ROVINĚ A 

PROSTORU  

M-3-3-01   

rozezná, pojmenuje, vymodeluje a 

 kreslí rovné, křivé a lomené čáry 

 rozlišuje bod, přímku, polopřímku, úsečku 

 rozezná a pojmenuje kruh, čtverec, trojúhelník a obdélník 

 modeluje a popíše jednoduché geometrické útvary podle 

Geometrická tělesa v praxi, jehlan a 

kužel, modelování těles 

Člověk a svět práce - 

práce s modelovací 

hmotou 
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popíše základní rovinné útvary a 

jednoduchá tělesa, nachází v realitě 

jejich reprezentaci 

zadání 

 vyznačí bod 

 rýsuje přímé čáry 

 pojmenuje, modeluje a vyhledá krychli, kvádr, kouli a válec 

ve svém okolí 

M-3-3-02    

porovnává velikosti útvarů, měří a 

odhaduje délku úsečky 

 roztřídí útvary podle velikosti 

 orientuje se v jednotkách délky a provádí jednoduché 

převody 

 porovnává, měří a odhaduje délku úsečky 

 učí se rýsovat úsečku dané délky 

Úsečka, lomená čára, délka úsečky, 

základní jednotky m a cm, označení 

bodů a úseček, kreslení křivých a 

rovných čar, rýsování úseček, 

měření délky úsečky 

  

M-3-3-03    

rozeznává a modeluje jednoduché 

souměrné útvary v rovině 

 pracuje se stavebnicí 

 modeluje a vystřihuje podle pokynů 
Užití stavebnic a modelovací 

hmoty, vystřihování z papíru 

Člověk a svět práce -

modelování, práce se 

stavebnicí, stavby 

z krabiček apod. 

 

 

 

Matematika 3. ročník 

Očekávané výstupy RVP 
Ročníkové výstupy 

Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Poznámky 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 

M-3-1-01  

používá přirozené čísla 

k modelování reálných situací, 

počítá předměty v daném souboru, 

vytváří soubory s daným počtem 

prvků 

 Číselná řada 0- 1000, počítá po stovkách, desítkách a jednotkách 

v oboru do 1000 

Číslo a početní operace obor 

přirozených čísel 0 - 1000 

OSV1  

M-3-1-02  

čte, zapisuje, porovnává přirozená 

čísla do 1000, užívá a zapisuje 

vztah rovnosti a nerovnosti  

čísel 

 čte a zapisuje čísla v daném oboru 

 porovnává a rozkládá čísla v daném oboru 

 zapisuje vztahy mezi čísly pomocí matematických symbolů 

 pracuje s významy méně – více, větší – menší, první poslední, 

před a za číslem v daném oboru 

 řeší vztahy o x větší – menší, x krát větší – menší 

 rozlišuje sudá a lichá čísla 

Porovnání čísel   

M-3-1-03  

užívá lineární uspořádání, zobrazí 

číslo na číselné ose  

 orientuje se na číselné ose 

 vyznačí daná čísla na číselné ose 

 řadí čísla na číselnou osu podle zadaných kritérií 

Číselná osa Pracovní činnosti – výroba 

číselné osy 

 

M-3-1-04   sčítá a odčítá zpaměti v daném oboru Pamětné početní operace   
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provádí zpaměti jednoduché početní 

operace s přirozenými čísly  

 násobí a dělí v oboru násobilky 

  násobí a dělí mimo obor násobilky 

 dělí se zbytkem 

 zaokrouhluje čísla na desítky a stovky 

 řeší příklady se závorkami 

 sčítá a odčítá písemně dvojciferná a trojciferná čísla 

 písemně násobí jednociferným činitelem 

násobilka 

 

dělení se zbytkem 

zaokrouhlování 

závorky 

písemné algoritmy početních 

operací 

M-3-1-05  

řeší a tvoří úlohy, ve kterých 

aplikuje osvojené početní operace 

v celém oboru přirozených čísel  

 řeší a tvoří slovní úlohy vedoucí ke sčítání, odčítání, 

porovnávání, násobení a dělení čísel 

 seznamuje se slovními úlohami vedoucími ke dvěma početním 

výkonům s možností využití závorek 

 řeší a tvoří slovní úlohy na vztahy x krát více – méně, o x více – 

méně 

slovní úlohy VMegS1  

ZÁVISLOSTI, VZTAHYA 

PRÁCE S DATY 

M-3-2-02    

popisuje jednoduché závislosti 

z praktického života 

 řeší matematické vztahy 

 zpracovává úlohy z praktického života 

 respektuje jednoduché závislosti a jejich vlastnosti 

  zkontroluje vrácené peníze při placení 

 používá peníze v běžných situacích 

matematické vztahy 

závislosti z praktického života, 

způsoby placení 

  

M-3-2-03    

doplňuje tabulky, schémata, 

posloupnosti čísel 

 seznamuje se s matematickými schématy 

  doplňuje tabulky na sčítání, odčítání, násobení a dělení 

 doplňuje posloupnost čísel 

schémata 

tabulky 

posloupnost čísel 

  

GEOMETRIE V ROVINĚ A 

PROSTORU  

M-3-3-01   

rozezná, pojmenuje, vymodeluje a 

popíše základní rovinné útvary a 

jednoduchá tělesa, nachází v realitě 

jejich reprezentaci 

 

 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné 

útvary a jednoduchá tělesa 

 nachází příklady rovinných útvarů a těles ve svém okolí 

Geometrie – základní rovinné 

útvary, tělesa – krychle, 

kvádr, koule, kužel, jehlan, 

kužel, válec 

Pracovní činnosti - stavby 

z různých materiálů, 

modelování, stavba ze 

stavebnic a ze sněhu 

 

M-3-3-02    

porovnává velikosti útvarů, měří a 

odhaduje délku úsečky 

 odhaduje a měří délku úsečky na cm a mm 

 porovnává délky úseček 

 užívá jednotky délky a provádí jednoduché převody 

 rozlišuje opačné polopřímky 

 rýsuje přímku i polopřímku 

 sestrojí úsečku dané délky 

délka úsečky 

 

jednotky délky – mm, cm, dm, 

m, km 

polopřímky 

rýsování 

Prvouka- měření, jednotky 

délky 

Pracovní činnosti – měření, 

vytváření plánků apod. 
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Matematika 4. ročník 

Očekávané výstupy RVP 
 

Ročníkové výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Poznámky 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 

M-5-1-01  

využívá při pamětném počítání 

komutativnost  a asociativnost  

sčítání a násobení  

 orientuje se v daném číselném oboru 

 čte a porovnává čísla v daném oboru 

 pracuje s číselnou osou 

 sčítá a odčítá v daném oboru zpaměti 

 násobí a dělí jednociferným číslem zpaměti 

 dělí se zbytkem zpaměti 

 využívá při pamětných i písemných výpočtech komutativní a 

asociativní zákon 

Posloupnost přirozených čísel do 

1 000 000, zápis čísel v desítkové 

soustavě, porovnávání čísel, 

číselná osa 

Pamětné početní operace 

Vlastnosti početních operací 

s přirozenými čísly 

OSV1  

M-5-1-02 

provádí písemné početní operace 

v oboru přirozených čísel 

 zapisuje čísla v daném oboru 

 rozkládá čísla v desítkové soustavě 

 sčítá a odčítá písemně 

 násobí jednociferným a dvojciferným činitelem 

 dělí jednociferným dělitelem 

 užívá závorky 

 řeší jednoduché rovnice a nerovnice 

Zápis a znázornění čísel 

Rozklad čísel 

Písemné algoritmy početních 

operací 

Závorky 

Rovnice, nerovnice 

  

M-5-1-03   

zaokrouhluje přirozená čísla, 

provádí odhady a kontroluje 

výsledky početních operací v oboru 

přirozených čísel  

 zaokrouhluje čísla s danou přesností 

 provádí odhad a kontroluje své výpočty pomocí zkoušky 

Zaokrouhlování na statisíce, 

desetitisíce, tisíce, stovky, desítky 

Odhady a kontrola výsledků 

 

  

M-5-1-04   

řeší a tvoří úlohy, ve kterých 

aplikuje osvojené početní operace 

v celém oboru přirozených čísel 

 řeší a tvoří slovní úlohy vedoucí k porovnávání čísel a provádění 

početních výkonů s čísly v daném oboru 

 řeší slovní úlohy na vztahy o n více – méně, n krát více – méně 

 využívá při řešení slovních úloh více početních úkonů 

Slovní úlohy OSV10 

OSV5 

 

ZÁVISLOSTI, VZTAHYA 

PRÁCE S DATY 

M-5-2-01 

vyhledává, sbírá a třídí data   

M-5-2-02 

čte a sestavuje jednoduché tabulky a 

diagramy 

 vyhledává, sbírá a třídí data, používá je v úlohách 

 čte v jízdních řádech 

 orientuje se v jednoduchých diagramech 

 sestavuje jednoduché tabulky na základě přímé úměrnosti 

Závislosti a jejich vlastnosti, 

diagramy, grafy, tabulky, jízdní 

řády 

Přírodověda, Člověk a 

svět práce, Člověk a 

zdraví 

 

GEOMETRIE V ROVINĚ A 

PROSTORU  

M-5-3-01   

 sestrojí čtverec, obdélník a kružnici 

 rozliší kruh a kružnici 
Vzájemná poloha dvou přímek 

v rovině, rovnoběžky, 

různoběžky, průsečík, kolmice, 
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narýsuje a znázorní základní 

rovinné útvary (čtverec, obdélník, 

trojúhelník, kružnici), užívá 

jednoduché konstrukce  

kolmosti, kružnice, kruh,střed a 

poloměr kružnice, kreslení a 

rýsování rovnoběžek a 

různoběžek, vyznačování 

průsečíku, rýsování kolmice, 

rýsování libovolného obdélníku, 

rýsování kružnice s daným 

středem a poloměrem 

M-5-3-02    

sčítá a odčítá graficky úsečky, měří 

délku lomené čáry, obvod 

mnohoúhelníku, sečtením délek 

jeho stran 

 provádí grafický součet a rozdíl úseček 

 převádí jednotky délky 

 určuje délku úsečky 

 vypočítá obvod obdélníku, čtverce a trojúhelníku 

 vypočítá obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran 

Měření délek stran rovinných 

obrazců, výpočet obvodu 

rovinného obrazce sečtením 

délek jeho stran, provádění 

odhadů délek různých úseček a 

vzdáleností, měření délek hran 

tělesa 

  

M-5-3-04    

určí obsah obrazce pomocí 

čtvercové sítě a užívá základní 

jednotky obsahu 

 určí pomocí čtvercové sítě obsah čtverce a obdélníka  

 užívá základní jednotky obsahu cm
2  

m
2  

mm
2
 

 řeší jednoduché slovní úlohy na výpočet obsahů čtverce a 

obdélníka 

 vymodeluje kvádr a krychli ze sítě 

Obsah čtverce a obdélníka, 

řešení jednoduchých SÚ na 

výpočet obsahů čtverce a 

obdélníka, modelování kvádru a 

krychle ze sítě 

  

M-5-3-05    

rozpozná a znázorní ve čtvercové 

síti jednoduché osově souměrné 

útvary a určí osu souměrnosti 

útvaru překládáním papíru 

 pozná a vyhledá souměrný útvar 

 určí osu souměrnosti překládáním papíru 

 nakreslí souměrný útvar ve čtvercové síti 

 vyznačí střed úsečky a narýsuje osu úsečky 

Osa souměrnosti  

Souměrné útvary 

Rovnoramenný trojúhelník 

Rovnostranný trojúhelník 

Určování roviny souměrnosti na 

modelech, souměrné útvary ve 

čtvercové síti, modelování 

souměrných útvarů 

  

NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ 

ÚLOHY A PROBLÉMY 

M-5-4-01  

řeší jednoduché praktické SÚ a 

problémy, jejichž řešení je do 

značné míry nezávislé na obvyklých 

postupech a algoritmech školské 

matematiky 

 řeší jednoduché nestandardní úlohy 

 zdokonaluje si prostorovou představivost 
SÚ, číselné a obrázkové řady, 

magické čtverce, prostorová 

představivost 
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Matematika 5. ročník 

Očekávané výstupy RVP 

 

Ročníkové výstupy Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Poznámky 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 

M-5-1-01  

využívá při pamětném počítání 

komutativnost  a asociativnost  

sčítání a násobení  

 orientuje se v daném číselném oboru 

 čte a zapisuje čísla v daném oboru 

 porovnává a používá matematické symboly 

 vyznačí daná čísla na číselné ose 

 rozkládá čísla v desítkové soustavě 

 čte a  zapisuje římské číslice 

 sčítá a odčítá v daném oboru zpaměti 

 násobí a dělí jednociferným číslem a násobky deseti 

 dělí se zbytkem 

 využívá při pamětných i písemných výpočtech komutativní a 

asociativní zákon 

Přirozená čísla do 1000 000 a přes 

milion, posloupnost přirozených 

čísel, číselná osa, porovnávání, 

čtení a zápis čísel větších než 1000 

000 

  

M-5-1-02  

provádí písemné početní operace 

v oboru přirozených čísel 

 sčítá a odčítá písemně 

 násobí víceciferným číslem 

 dělí dvojciferným dělitelem 

 užívá závorky 

 řeší jednoduché rovnice a nerovnice 

Pamětné +  a  –  přirozených čísel, 

pamětné .  a  : přirozených čísel 

Písemné algoritmy početních 

výkonů, odhady a kontrola 

výsledků, užití písemných 

algoritmů násobení (až čtyřciferným 

činitelem), dělení jednociferným a 

dvojciferným dělitelem 

  

M-5-1-03   

zaokrouhluje přirozená čísla, 

provádí odhady a kontroluje 

výsledky početních operací v oboru 

přirozených čísel  

 zaokrouhluje čísla s danou přesností 

 provádí odhad a kontrolu svého výpočtu 

 používá ke kontrole kalkulátor 

 

 

Zaokrouhlování na miliony   

M-5-1-04   

řeší a tvoří úlohy, ve kterých 

aplikuje osvojené početní operace 

v celém oboru přirozených čísel 

 řeší a tvoří slovní úlohy vedoucí k porovnávání čísel a 

provádění početních výkonů s čísly v daném oboru 

 řeší slovní úlohy na vztahy o x více-méně, x krát více-méně 

 využívá při řešení úloh jednoduché rovnice i výpočet 

aritmetického průměru 

 používá při řešení více početních úkonů 

Řešení SÚ na 1-2 početní výkony, 

užití vlastností početních výkonů 

(K,A,D), řešení jednoduchých a 

složených SÚ 

  

M-5-1-05   

modeluje a určí část celku, používá 

zápis ve formě zlomku  

M-5-1-06   

 vyjádří celek z jeho dané poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, 

desetiny 

 porovnává, sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem 

 

Zlomek – část celku, čtení a zápis 

zlomku 
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porovná, sčítá a odčítá zlomky se 

stejným jmenovatelem v oboru 

kladných čísel 

M-5-1-07   

přečte zápis desetinného čísla a 

vyznačí na číselné ose desetinné 

číslo dané hodnoty 

 vysvětlí a znázorní vztah mezi celkem a jeho částí vyjádřenou 

desetinným číslem na příkladech z běžného života 

 přečte, zapíše, znázorní desetinná čísla v řádu desetin a setin na 

číselné ose, ve čtvercové síti nebo v kruhovém diagramu 

Desetinná čísla – čtení, zápis, 

znázornění na číselné ose 

  

M-5-1-08   

porozumí významu znaku „mínus“ 

pro zápis celého záporného čísla a 

toto vyznačí na číselné ose 

 znázorní na číselné ose, přečte, zapíše a porovná čísla 

v rozmezí –100 až +100 

 nalezne reprezentaci záporných čísel v běžném životě 

Záporná čísla – znázornění na 

číselné ose (teploměr) 

  

ZÁVISLOSTI, VZTAHYA 

PRÁCE S DATY 

M-5-2-01 

vyhledává, sbírá a třídí data   

M-5-2-02 

čte a sestavuje jednoduché tabulky a 

diagramy 

 vyhledává data podle zadaných kritérií 

 sbírá a třídí data 

 čte a sestavuje jednoduché diagramy 

 čte v jízdních řádech a jednoduchých grafech 

 čte a sestavuje jednoduché tabulky 

 řeší úlohy s přímou úměrností 

Proměnná, nezávisle - proměnná, 

závisle proměnná, grafy, soustavy 

souřadnic, dosazování za 

proměnnou, čtení a sestavování 

tabulek různých závislostí, 

sloupcových diagramů, 

zakreslování grafů 

  

GEOMETRIE V ROVINĚ A 

PROSTORU  

M-5-3-01   

narýsuje a znázorní základní 

rovinné útvary (čtverec, obdélník, 

trojúhelník, kružnici), užívá 

jednoduché konstrukce 

 seznamuje se s trojúhelníkovou nerovností jako podmínkou 

sestrojitelnosti trojúhelníku 

 sestrojí obecný, rovnostranný, rovnoramenný a pravoúhlý 

trojúhelník 

 sestrojí čtverec, obdélník a kružnici 

 rozliší kruh a kružnici 

 

Konstrukce trojúhelníku, čtverce, 

obdélníku, kružnice 

  

M-5-3-02    

sčítá a odčítá graficky úsečky,měří 

délku lomené čáry, obvod 

mnohoúhelníku, sečtením délek 

jeho stran 

 vypočítá obvod obdélníka, čtverce a trojúhelníku 

 převádí jednotky délky 

 změří délku lomené čáry 

Obvody obrazců 

Jednotky délky 

  

M-5-3-03   

sestrojí rovnoběžky a kolmice 

 sestrojí a zapíše kolmice a rovnoběžky Rýsování rovnoběžek a kolmic 

daným bodem 

  

M-5-3-04    

určí obsah obrazce pomocí 

čtvercové sítě a užívá základní 

jednotky obsahu 

 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě  

 užívá základní jednotky obsahu 
Obsah obrazců 

Jednotky obsahu 

  

M-5-3-05    

rozpozná a znázorní ve čtvercové 

 pozná útvar osově souměrný 

 sestrojí osu souměrnosti čtverce, obdélníku, rovnoramenného a 
Osa souměrnosti, souměrné 

útvary, rovnoramenný trojúhelník, 
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síti jednoduché osově souměrné 

útvary a určí osu souměrnosti 

útvaru překládáním papíru 

rovnostranného trojúhelníku rovnostranný trojúhelník, určování 

os souměrnosti překládáním 

papíru na názorných obrazcích 

(hvězda, motýl), určování roviny 

souměrnosti na modelech, 

souměrné útvary ve čtvercové síti, 

konstrukce souměrného útvaru ve 

čtvercové síti, modelování 

souměrných útvarů 

NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ 

ÚLOHY A PROBLÉMY 

M-5-4-01  

Řeší jednoduché praktické SÚ a 

problémy, jejichž řešení je do 

značné míry nezávislé na obvyklých 

postupech a algoritmech školské 

matematiky 

 SÚ, číselné a obrázkové řady, 

magické čtverce, prostorová 

představivost 

OSV1  
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5.4.3. Výstupy předmětu – Matematika – 2. stupeň 
 

Matematika 6. ročník 

Očekávané výstupy RVP 

 

Ročníkové výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Poznámky 

M-9-1-01  

provádí početní operace 

v oboru desetinných čísel 

 

 zapíše  des. číslo 

 porovnává des.č. 

 převádí jednotky délky, obsahu, hmotnosti a času 

 měří délky a zapisuje délky d.č. 

 provádí početní operace s kladnými des.č. zpaměti, písemně, na 

kalkulačce 

 aplikuje vlastnosti početních výkonů  

 zaokrouhluje d.č. 

 provádí odhady výpočtů 

 provádí kontroly výpočtů 

  provádí početní operace s přirozenými a kladnými d.č. 

 řeší úlohy z praxe vedoucí k početním výkonům s přirozenými a des.č. 

Desetinná čísla – čtení, 

zápis, početní operace 

Číselná osa 

Písemné algoritmy početních 

operací 

Komunitativnost, 

asociativnost, distributivnost 

 

F: numerické výpočty 

Z – porovnávání rozlohy, 

vzdáleností  

 

 

F: odhady ve výpočtech 

 

M-9-1-03  

modeluje a řeší situace s 

využitím dělitelnosti v oboru 

přirozených čísel 

 zná pojem násobek a dělitel 

 umí použít znaky dělitelnosti 

 rozumí pojmu prvočíslo, číslo složené 

 rozloží číslo na součin prvočísel 

 určuje a užívá násobky a dělitele včetně nsn NSD 

 

Dělitelnost přirozených čísel 

prvočíslo, číslo složené, 

násobek, dělitel, nejmenší 

společný násobek, největší 

společný dělitel, znaky 

dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 9, 10, 

25, 50, 100 

TV – družstva, dvojstupy, 

trojstupy,… 

 

 

M-9-2-01  

vyhledává, vyhodnocuje a 

zpracovává data 

 

 porovnává soubory dat 

 umí vypočítat aritmetický průměr 

 doplňuje řady čísel, tabulky 

 čte data ze sloupcového diagramu 

 sestrojí body v soustavě souřadnic 

 sestrojí jednoduché grafy 

Aritmetický průměr 

Soustava souřadnic 

Diagramy 

Grafy 

Nákresy, schémata 

Jízdní řády 

F: průměrné hodnoty 

fyzikálních veličin 

F: sestrojování grafů 

závislostí fyzikálních 

veličin 

 

M-9-3-02  

Charakterizuje a třídí základní 

rovinné útvary 

 

 rozlišuje jednotlivé rovinné útvary a zná vlastnosti čtverce a obdélníku 

 načrtne čtverec, obdélník a trojúhelník 

 rozlišuje druhy čar 

 používá technické písmo k popisu geom. útvarů 

 rýsuje lineární útvary 

Geometrické útvary v rovině 

Čtverec a obdélník 

Základní pravidla rýsování 

  

M-9-3-03  

Určuje velikost úhlu měřením a 

 rozumí pojmu úhel 

 narýsuje a změří daný úhel 

Úhel a jeho velikost, osa 

úhlu, typy úhlů, měření úhlů, 

Z: určování polohy, azimut 

F: azimut 
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výpočtem 

 

 umí graficky přenést úhel a sestrojit jeho osu 

 rozlišuje a pojmenuje druhy úhlů 

 provádí početní operace s velikostmi úhlů (ve stupních i v minutách) 

 pozná dvojice vedlejších a vrcholových úhlů, umí využít jejich 

vlastností 

 rozumí pojmu mnohoúhelník 

 sestrojí pravidelný šestiúhelník a osmiúhelník 

početní operace s úhly ve 

stupních a minutách 

M-9-3-04  

Odhaduje a vypočítá obsah a 

obvod základních rovinných 

útvarů 

 převádí jednotky délky a obsahu 

 umí vypočítat obvod čtverce, obdélníku a mnohoúhelníku 

 vypočítá obsah čtverce a obdélníku 

 využívá znalostí při výpočtech složitějších obrazců 

Jednotky délky, obsahu 

Obvod a obsah obdélníku a 

čtverce 

 

F: převody jednotek 

  

 

 

M-9-3-08  

Načrtne a sestrojí obraz 

rovinného útvaru ve středové a 

osové souměrnosti, určí osově a  

středově souměrný útvar 

 určí, zda jsou dané útvary shodné 

 ověří shodnost pomocí průsvitky 

 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru v osové souměrnosti 

 pozná útvary osově souměrné 

 určí osu souměrnosti souměrných útvarů 

Shodnost 

Osová souměrnost, osově 

souměrné útvary 

Vv – dokreslování osově 

souměrných útvarů 

Pč – práce s papírem 

 

M-9-3-09  

Určuje a charakterizuje základní 

prostorové útvary (tělesa), 

analyzuje jejich vlastnosti 

M-9-3-11  

Načrtne a sestrojí sítě 

základních těles 

 rozlišuje jednotlivá tělesa 

 načrtne a sestrojí sítě kvádru a krychle 

Tělesa   

M-9-4-01  

Užívá logickou úvahu a 

kombinační úsudek při řešení 

úloh a problémů nalézá různá 

řešení předkládaných nebo 

zkoumaných situací 

 Číselné a logické řady 

Číselné a obrázkové 

analogie 

Řešení početních 

hlavolamů a hříček 

  

M-9-4-02  

Řeší úlohy na prostorovou 

představivost, aplikuje a 

kombinuje poznatky a 

dovednosti z různých 

tematických a vzdělávacích 

oblastí 

 logické a netradiční 

geometrické úlohy 
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Matematika 7. ročník 

Očekávané výstupy RVP 
 

Ročníkové výstupy  Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Poznámky 

M-9-1-01  

provádí početní operace v oboru 

celých a racionálních čísel 

 

 modeluje a zapisuje zlomkem část celku 

 čte a zapisuje zlomek a smíšené číslo 

 převádí zlomek na smíšené číslo a naopak 

 převádí zlomky na des.čísla a naopak 

 porovnává kladná rac. čísla 

 znázorňuje racionální čísla na číselné ose (pouze rac.čísla, kde 

lze jednoduše volit jednotkovou úsečku na číselné ose) 

 provádí početní operace  

 upraví jednoduchý složený zlomek 

 řeší slovní úlohy s kladnými rac. Čísly 

 čte a zapisuje celá čísla 

 zobrazuje celá čísla na vodorovné i svislé číselné ose 

 určí absolutní hodnotu celého čísla a chápe její geometrický 

význam 

 provádí početní operace s celými čísly 

 řeší jednoduché slovní úlohy s celými čísly 

Celá čísla 

Zlomky 

Smíšené čísla 

Složený zlomek 

Číselná osa 

Písemné algoritmy početních 

operací 

F: numerické výpočty  

M-9-1-02  

zaokrouhluje a provádí odhady 

s danou přesností, účelně využívá 

kalkulátor 

 provádí odhady výpočtů 

 provádí kontroly výpočtů 

 provádí početní operace s kalkulátorem 

Slovní úlohy s des.č. a 

kladnými rac.č. 

Početní operace na kalkulátoru 

F: odhady ve výpočtech 

F: numerické výpočty 

 

M-9-1-04  

užívá různé způsoby kvantitativního 

vyjádření vztahu celek – část 

(přirozeným číslem, poměrem, 

zlomkem, desetinným číslem, 

procentem) 

 Slovní úlohy, zlomky, 

procenta, desetinná čísla 

F: vztahy mezi veličinami 
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M-9-1-05  

řeší modelováním a výpočtem 

situace vyjádřené poměrem, pracuje 

s měřítky map a plánů 

 vyjádří poměr mezi danými veličinami 

 upraví poměr na základní tvar 

 zvětšuje a zmenšuje veličiny v daném poměru 

 rozdělí celek na části v daném poměru 

 pracuje s měřítky plánů a map 

 řeší slovní úlohy s poměrem 

využívá trojčlenku při řešení slovních úloh 

Poměr 

Měřítko 

Trojčlenka 

Přímá a nepřímá úměrnost 

F: směsi, poměr 

Čl. a svět práce: 

 rozpočty na recepty 

 míchání zeminy, 

hnojiv 

Z: měřítka map a plánů 

 

M-9-1-06   

řeší aplikační úlohy na procenta (i 

pro případ, že procentová část je 

větší než celek) 

 

 chápe pojmy, 1%, celek, procentová část, počet procent 

 chápe pojem promile 

řeší slovní úlohy na procenta a promile 

Pojmy: procento, procentová 

část, promile, počet procent, 

celek 

Čl.a svět práce: 

 složení potravin 

 míchání zeminy, 

hnojiv 

 

M-9-1-09  

analyzuje a řeší jednoduché 

problémy, modeluje konkrétní 

situace, v nichž využívá 

matematický aparát v oboru celých 

a racionálních čísel 

 Slovní úlohy   

M-9-2-03  

určuje vztah přímé a nepřímé 

úměrnosti 

 M-9-2-04  

vyjádří funkční vztah tabulkou, 

rovnicí grafem 

 

 rýsuje číselnou osu s vhodnou jednotkovou úsečkou 

 znázorňuje racionální čísla na číselné ose (pouze rac. čísla, kde 

lze jednoduše volit jednotkovou úsečku na číselné ose) 

 navrhuje tabulku na přehledný zápis vyhledaných dat 

 rýsuje pravoúhlou soustavu souřadnic  

 znázorňuje body v pravoúhlé soustavě souřadnic 

 vyjádří funkční vztah přímé a nepřímé úměrnosti tabulkou, 

grafem, rovnicí 

matematizuje jednoduché reálné situace s využitím vztahů přímé 

a nepřímé úměrnosti 

Slovní úlohy 

Číselná osa 

Jednotková úsečka 

Tabulky 

Pravoúhlá soustava souřadnic 

Graf přímé a nepřímé 

úměrnosti 

  

M-9-3-01  

zdůvodňuje a  využívá polohové a 

metrické vlastnosti základních 

rovinných útvarů při řešení úloh a 

jednoduchých praktických 

problémů, využívá potřebnou 

matematickou symboliku 

 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti 

trojúhelníků, rovnoběžníků a lichoběžníků při řešení 

 zapisuje postup při konstrukci trojúhelníků, rovnoběžníků, 

lichoběžníků i čtyřúhelníků 

 

Vlastnosti trojúhelníků 

(včetně vlastností výšek, 

těžnic), rovnoběžníků, 

lichoběžníků 

Věty sss, sus, usu 

Symbolika zápisu 

 

  

M-9-3-02  

charakterizuje a třídí základní 

rovinné útvary 

 Čtyřúhelníky, 

mnohoúhelníky, kružnice, 

kruh 
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M-9-3-03  

určuje velikost úhlu měřením a 

výpočtem 

 

 určuje velikosti úhlů trojúhelníku a čtyřúhelníků měřením i 

výpočtem 

Jednotky úhlů 

Úhly souhlasné a střídavé 

Vlastnosti úhlů v troj. a čtyř. 

  

M-09-3-04  

odhaduje a vypočítá obsah a obvod 

základních rovinných útvarů 

 odhaduje a vypočítá obsah a obvod trojúhelníku, rovnoběžníku, 

lichoběžníku 

Vzorce 

Využívání MFChT 

  

M-09-3-07  

užívá k argumentaci a při výpočtech 

věty o shodnosti a podobnosti 

trojúhelníků 

 

 užívá věty o shodnosti trojúhelníků v početních a konstrukčních 

úlohách 

 načrtne a sestrojí trojúhelníky podle vět (sss, sus, usu), 

rovnoběžníky a lichoběžníky s využitím konstrukce trojúhelníků 

 sestrojí kružnici trojúhelníku opsanou a vepsanou 

Konstrukce s pomocí vět sss, 

sus, usu 

Základní pravidla rýsování 

  

M-9-3-08  

načrtne a sestrojí obraz rovinného 

útvaru ve středové a osové 

souměrnosti, určí osově a středově 

souměrný útvar 

 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové 

souměrnosti 

  určí středově souměrný útvar 

 určí střed souměrnosti  

Středová souměrnost   

M-9-3-09  

určuje a charakterizuje základní 

prostorové útvary (tělesa), analyzuje 

jejich vlastnosti 

 pojmenuje základní prostorové útvary (tělesa) 

 vyčlení ze souboru těles hranoly 

 popíše vlastnosti kvádru a krychle 

Hranol   

M-9-3-10  

odhaduje a vypočítá objem a povrch 

těles 

 

 používá a převádí jednotky objemu 

 odhaduje a vypočítá objem a povrch kvádru a krychle 

 

Jednotky objemu 

Vzorce 

Využívání MFCHT 

Objem krychle a kvádru 

  

M-9-3-12  

načrtne a sestrojí obraz 

jednoduchých těles v rovině 

 načrtne a sestrojí obraz kvádru a krychle Základní pravidla rýsování 

Obraz kvádru a krychle 

  

M-9-3-13  

analyzuje a řeší aplikační 

geometrické úlohy s využitím 

osvojeného matematického aparátu 

 Slovní úlohy   
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Matematika 8. ročník 

Očekávané výstupy RVP 
 

Ročníkové výstupy  Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Poznámky 

M-9-1-01  

provádí početní operace v oboru 

celých a racionálních čísel 
M-9-1-09  

Analyzuje a řeší jednoduché 

problémy, modeluje konkrétní 

situace, v nichž využívá 

matematický aparát v oboru celých 

a racionálních čísel 

 čte a zapisuje čísla 

 znázorňuje racionální čísla na číselné ose (pouze rac.čísla, kde 

lze jednoduše volit jednotkovou úsečku na číselné ose) 

 porovnává racionální čísla 

 provádí početní operace v oboru racionálních čísel 

 upraví složený zlomek 

 řeší slovní úlohy s  rac. čísly 

Kladné a záporné zlomky 

Smíšená kladná a záporná 

čísla 

Složený zlomek  

Číselná osa 

Písemné algoritmy početních 

operací 

Pořadí početních výkonů 

Druhy závorek 

F – slovní úlohy  

M-9-1-01  

provádí početní operace v oboru 

celých a racionálních čísel, užívá ve 

výpočtech druhou mocninu a 

odmocninu 

 

 určuje druhou mocninu a odmocninu pomocí tabulek 

 užívá druhou mocninu a odmocninu při výpočtech obsahů, 

povrchů, objemů 

 zná Pythagorovu větu 

 rozumí odvozenému vzorci Pythagorovy věty  

 užívá Pythagorovu větu při výpočtech délek stran pravoúhlého 

trojúhelníku 

 využívá obrácenou Pythagorovu větu k zjišťování, zda je 

trojúhelník pravoúhlý 

 používá poznatky o Pythagorově větě při řešení slovních úloh 

Druhá mocnina a odmocnina 

Zpaměti od 1 do 20 

Pythagorova věta 

Práce s MFCHT 

F – skládání sil  

M-9-1-02  

zaokrouhluje a provádí odhady 

s danou přesností, účelně využívá 

kalkulátor 

 vhodně zaokrouhluje  

 provádí odhady 

 určuje druhou mocninu a odmocninu pomocí kalkulátoru 

 účelně používá kalkulátor při řešení slovních úloh 

Všechny druhy slovních úloh 

Mocniny, odmocniny 

Kalkulátor 

Slovní úlohy 

F, Ch - výpočty  

M-9-1-07  

matematizuje jednoduché reálné 

situace s využitím proměnných 

 určí hodnotu výrazu, sčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad 

mnohočlenu na součin pomocí vzorců a vytýkáním 

Výraz, hodnota výrazu, 

mnohočlen, sčítání, odčítání a 

násobení mnohočlenů, slovní 

úlohy - výrazy 

  

M-9-1-08  

formuluje a řeší reálnou situaci 

pomocí rovnic a jejich soustav 

 řeší jednoduché rovnice pomocí ekvivalentních úprav 

 provádí zkoušku řešení svého řešení dosazením za proměnnou 

 přiřadí k rovnici odpovídající slovní úlohu 

 vypočítá neznámou z jednoduchých vzorců 

 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí jednoduchých rovnic 

Ekvivalentní úpravy rovnic 

Lineární rovnice 

Slovní úlohy řešené pomocí 

lineárních rovnic  

Slovní úlohy 

F,CH - výpočty  

M-9-3-04  

odhaduje a vypočítá obsah a obvod 

 odhaduje a vypočítá obsah kruhu a obvod kružnice 

 

Obsah kruhu, délka kružnice 

MFCHT, kalkulátor 
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základních rovinných útvarů 

M-9-3-01  

zdůvodňuje a  využívá polohové a 

metrické vlastnosti základních 

rovinných útvarů při řešení úloh a 

jednoduchých praktických 

problémů, využívá potřebnou 

matematickou symboliku 

 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti 

trojúhelníků, rovnoběžníků a lichoběžníků při řešení 

 zapisuje postup při konstrukci trojúhelníků, rovnoběžníků, 

lichoběžníků i čtyřúhelníků 

 

Vlastnosti trojúhelníků 

(včetně vlastností výšek, 

těžnic), rovnoběžníků, 

lichoběžníků 

Věty sss, sus, usu 

Symbolika zápisu 

 

  

M-9-3-05  

využívá pojem množina všech bodů 

dané vlastnosti k charakteristice 

útvaru a k řešení polohových a 

nepolohových konstrukčních úloh 

M-9-3-06  

načrtne a sestrojí rovinné útvary 

 převede slovní zadání do grafické podoby (náčrtku) 

 popíše jednotlivé kroky konstrukce a rovinný útvar sestrojí 

 určí počet řešení konstrukční úlohy 

 ověří, zda výsledný útvar odpovídá zadání 

Množiny bodů daných 

vlastností 

Členění konstrukčních úloh – 

rozbor, postup, konstrukce 

Konstrukce úloh se zadanou 

výškou 

Konstrukce úloh pomocí 

Thaletovy kružnice 

  

M-9-3-09  

Určuje a charakterizuje základní 

prostorové útvary (tělesa), analyzuje 

jejich vlastnosti 

 určuje a charakterizuje hranoly a válec analyzuje jejich vlastnosti Hranoly 

Válec 

  

M-9-3-10  

odhaduje a vypočítá povrch a objem 

těles 

 

 odhaduje a vypočítá objem a povrch hranolů a válce MFCHT 

Odvození vzorců pro objem a 

povrch hranolů a válce 

Výpočty povrchů a objemů 

F- výpočty S,V  

M-9-3-13  

analyzuje a řeší aplikační 

geometrické úlohy s využitím 

osvojeného matematického aparátu 

 Slovní úlohy   

M-9-3-11  

načrtne a sestrojí sítě základních 

těles 

M-9-3-12  

načrtne a sestrojí obraz 

jednoduchých těles v rovině 
 

 načrtne a sestrojí síť  hranolu a válce 

 načrtne  obraz válce 

 načrtne a sestrojí obraz hranolu 

Hranol, válec   
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Matematika 9. ročník 

Očekávané výstupy RVP 

 

Ročníkové výstupy  Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Poznámky 

M-9-3-07  

užívá k argumentaci a při výpočtech 

věty o shodnosti a podobnosti 

trojúhelníků  

 

 umí použít poměr podobnosti 

 rozdělí úsečku v daném poměru 

 užívá poměr podobnosti při práci s plány a mapami 

 rozlišuje podobné útvary v rovině 

 určí poměr podobnosti 

 užívá věty o podobnosti trojúhelníků v početních i konstrukčních 

úlohách (zvětšování a zmenšování rovinných útvarů, zhotovování 

modelů, plánů) 

Podobnost, věty o podobnosti 

trojúhelníků 

F – stín, zvětšený a 

zmenšený obraz, odraz 

světla 

Z – mapy, měřítka, plány 

Pč – měřítko, zobrazování 

součástek 

 

M-9-1-06  

řeší aplikační úlohy na  procenta (i 

pro případ, že proc. část je větší než 

celek) 

 

 vypočítá úrok z dané jistiny 

 provádí jednoduché úrokování 

Finanční matematika    

M-9-1-07  

matematizuje jednoduché reálné 

situace s využitím proměnných, určí 

hodnotu výrazu, sčítá a násobí 

mnohočleny, provádí rozklad 

mnohočlenu na součin pomocí 

vzorců a vytýkáním 

 rozkládá výraz na součin vytýkáním a pomocí vzorců 

 provádí početní operace s výrazy (sčítání, odčítání, násobení 

mnohočlenů, dělení jednočlenem) 

 zapíše slovní text pomocí výrazů s proměnnou 

Výrazy 

Při početních operacích 

s výrazy využívá vzorců 

Rozklad výrazů na součin 

 

  

M-9-1-08  

formuluje a řeší reálnou situaci 

pomocí rovnic a jejich soustav 

 řeší složitější typy lineárních rovnic 

 provádí zkoušku správnosti svého řešení 

 vyjádří neznámou ze vzorce 

 řeší soustavu dvou rovnic se dvěma neznámými dosazovací a 

sčítací metodou 

 užívá rovnice a soustavy rovnic při řešení úloh z praxe 

Rovnice 

Soustavy rovnic 

Slovní úlohy 

 

 

F -  vzorce  

M-9-2-04  

vyjádří funkční vztah tabulkou, 

grafem, rovnicí 

 sestrojí graf funkce podle daných tabulek 

 určí definiční obor a obor hodnot funkce 

 pracuje s intervaly a časovou osou 

Funkce – definiční obor, obor 

hodnot, grafy 

Lineární funkce 

F – vzorce 

F – pohybové úlohy 

Ch – směsi, roztoky 
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M-9-2-05 

matematizuje jednoduché reálné 

situace s využitím funkčních vztahů 

 určí z grafu, tabulky zda se jedná o funkci 

 sestrojí graf lineární funkce 

 užívá lineární funkci při řešení úloh z praxe 

 

M-9-2-01  

vyhledává, vyhodnocuje a 

zpracovává data 

M-9-2-02  
porovnává soubory dat 

 

 čte tabulky a grafy a interpretuje je v praxi 

 provádí jednoduchá statistická šetření a zapisuje jeho výsledky 

do tabulky nebo je vyjadřuje sloupkovým (popř. kruhovým) 

diagramem 

 čte a sestrojuje různé diagramy a grafy s údaji uvedenými 

v procentech 

Základy statistiky – soubor, 

šetření, četnost, znak 

Příklady závislostí 

z praktického života, nákresy, 

schémata, diagramy, grafy, 

tabulky 

 

F – grafy závislostí 

fyzikálních veličin 

 

M-9-3-09  

Určuje a charakterizuje základní 

prostorové útvary (tělesa), analyzuje 

jejich vlastnosti 

M-9-3-10  

Odhaduje a vypočítá povrch a 

objem  těles 

 charakterizuje tělesa jehlan, kužel a koule  

 vypočítá povrch a objem jehlanu, kužele a koule 

Jehlan, kužel, koule D - pyramidy 

Pč – spotřeba materiálu 

F –hustota látky 

Z – Země, planety – 

povrch, poloměry 

 

M-9-3-11  

Načrtne a sestrojí sítě základních 

těles 

M-9-3-12  

Načrtne a sestrojí obraz 

jednoduchých těles v rovině 

 načrtne a sestrojí siť jehlanu a kužele 

 načrtne a sestrojí obraz jehlanu a načrtne obraz kužele, koule 

 pracuje s půdorysem mnohostěnů a rotačních těles 

 

Jehlan, kužel, koule   

M-9-3-13  

Analyzuje a řeší aplikační 

geometrické úlohy s využitím 

osvojeného matematického aparátu 

    

M-9-4-01  

Užívá logickou úvahu a kombinační 

úsudek při řešení úloh a problémů 

nalézá různá řešení předkládaných 

nebo zkoumaných situací 

 Číselné a logické řady 

Číselné a obrázkové analogie 

Řešení početních hlavolamů a 

hříček 

  

M-9-4-02  

Řeší úlohy na prostorovou 

představivost, aplikuje a kombinuje 

poznatky a dovednosti z různých 

tematických a vzdělávacích oblastí 

 Logické a netradiční 

geometrické úlohy 
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5.5. Předmět – Informatika 

5.5.1. Úvod 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

ICT umožňují všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat elementární 

dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních technologií, orientovat se ve 

světě informací, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém 

životě. Žáci jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardware, software a práce 

v síti, k praktickému zvládnutí práce s grafikou, textem, tabulkami a k tvorbě prezentací. Všechny tyto 

nástroje žáci používají pro zpracování informací, které vyhledávají na internetu, v literatuře, 

časopisech apod. Pro vzájemnou komunikaci a předávání souborů se učí používat elektronickou poštu. 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Předmět je realizován ve 4., 5., 6. a 8. ročníku po jedné hodině týdně, žáci mohou být v hodině děleni 

do dvou skupin (v závislosti na počtu žáků ve třídě). Výuka probíhá v počítačové učebně. S 

předmětem Informatika úzce souvisí předmět Práce s informacemi. 

Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření KK 

Kompetence k učení 

 vedeme žáky k samostatnému objevování možností využití informačních a komunikačních 

technologií v praktickém životě 

 volíme vhodné postupy pro aktivní učení, metody a strategie, které podporují u žáků zvídavost  

 zajišťujeme žákům dostatek informačních zdrojů a učíme je systematicky a efektivně získané 

informace využívat 

Kompetence k řešení problémů 

 směřujeme žáky k tvořivému přístupu při řešení problémů, chápání, že v životě se při práci s ICT 

budou často setkávat s problémy, které nemají jen jedno správné řešení, ale více 

 vedeme je k tomu, aby nejen nalézali různá řešení, ale aby i dokázali z hlediska praktického 

provedení vybrat to nejvhodnější a dotáhnout toto řešení do konce 

 vedeme žáky k odpovědnosti za svá rozhodnutí a umožňujeme jim obhájit různá řešení úloh 

Kompetence komunikativní 

 využíváme vhodné technologie komunikace na dálku – většinu prací odevzdávají prostřednictvím 

elektronické pošty 

 dodržujeme vžité konvence a pravidla (forma vhodná pro danou technologii, náležitosti apod.) 

 učíme žáky vyjadřovat své myšlenky, názory a informace srozumitelně souvisle a kultivovaně 

v písemném i ústním projevu 

 vedeme je tomu, aby využívali dostupné prostředky ICT pro kvalitní komunikaci s okolím 

Kompetence sociální a personální 

 učíme žáky pracovat v týmu, rozdělit a naplánovat si práci, hlídat časový harmonogram apod. 

 zapojujeme je do hodnocení prací - žák hodnotí svoji práci i práci ostatních, při vzájemné 

komunikaci vedeme žáky k ohleduplnosti a taktu 

 rozvíjíme jejich sebedůvěru, samostatnost, sebeúctu a úctu k práci druhých 

 vedeme žáky k respektování společně dohodnutých pravidel chování 

Kompetence občanské 

 seznamujeme žáky s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (SW pirátství, autorský 

zákon, ochrana osobních údajů, bezpečnost, hesla) 

 vedeme je ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení z internetu i jiných zdrojů 

Kompetence pracovní 
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 vedeme žáky k tomu, aby dodržovali bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s ICT, plnili 

své povinnosti a závazky, adaptovali se na změněné nebo nové pracovní podmínky 

 učíme žáky využívat znalosti a zkušenosti získaných v hodinách Informatiky pro vlastní rozvoj i 

svou přípravu na budoucnost 
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5.5.2. Výstupy předmětu – Informatika – 1. stupeň 

 

Informatika 4. ročník 

Očekávané výstupy 

RVP 

 

Ročníkové výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Poznámky 

ZÁKLADY PRÁCE S 

POČÍTAČEM 

 zapne a vypne počítač, přihlásí a odhlásí se ze sítě 

 pojmenuje nejběžnější součásti počítače 

 orientuje se na klávesnici, využívá funkce nejdůležitějších 

kláves Enter, Esc, Delete, Shift 

 ovládá práci s myší 

 respektuje pravidla bezpečné práce s PC 

 rozumí pojmu software 

 orientuje se v základním prostředí počítače 

 používá výukové programy a bezpečně je ovládá 

 chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím 

Zapnutí vypnutí počítače, 

přihlášení do sítě 

Zásady bezpečnosti práce 

v učebně IVT 

Hardware – základní jednotka, 

periferie, paměti 

Software – programy 

Stromová struktura, práce se 

složkami a soubory – 

vytvoření, kopírování, 

přejmenování, přesun, 

odstranění 

Výukové programy pro 

různé předměty 

  

 

VYHLEDÁVÁNÍ 

INFORMACÍ A 

KOMUNIKACE 

ICT-5-2-01  

při vyhledávání 

informací na internetu 

používá jednoduché a 

vhodné cesty 

 vyhledává informace na internetu pomocí vyhledávače nebo 

známé webové adresy 

 používá internetové stránky školy 

Pohyb po webu – hypertextové 

odkazy, známá adresa, 

vyhledávače 

Ukládání z webu - text 

Vyhledávání informací pro 

různé předměty – 

vlastivěda, přírodověda 

 

 

ZPRACOVÁNÍ A 

VYUŽITÍ 

INFORMACÍ 

 provádí základní práci s textem v textovém editoru – psaní a 

mazání textu, formát písma, odstavec, uložení a tisk 

dokumentu 

 provádí základní práci s obrázkem v grafickém editoru – 

vytvoří obrázek, uloží ho a používá základní nástroje pro 

jeho úpravu 

Pojem textový editor  

Uložení a otevření souboru 

Pohyb v dokumentu 

Práce s blokem, formát písma 

Grafický editor 

Čj – práce s textem, 

základní typografická 

pravidla – např. psaní 

mezer za interpunkčními a 

dalšími znaky 
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Informatika 5. ročník 

Očekávané výstupy RVP 

Ročníkové výstupy 

Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Poznámky 

ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM  

ICT-5-1-01  

využívá základní standardní funkce 

počítače a jeho nejběžnější periferie 

 seznámí se s pojmy hardware – základní jednotka, 

procesor, HDD, operační paměť, mechaniky, klávesnice, 

tiskárny 

 používá výukové programy a bezpečně je ovládá 

Hardware – základní jednotka, 

periferie  

Software – operační systémy, 

programy, práce s okny 

Výukové programy pro 

různé předměty 

 

 

ICT-5-1-02  

respektuje pravidla bezpečné práce 

s hardware a software a postupuje 

poučeně v případě jejich závady 

 orientuje se v základním prostředí počítače 

 respektuje pouze legální software 

 je seznámen s virovým nebezpečím při práci s internetem 

Zásady bezpečnosti práce v učebně 

IVT 

Jednoduchá údržba počítače 

  

ICT-5-1-03  

chrání data před poškozením, ztrátou a 

zneužitím 

 ochraňuje uložená data před poškozením a ztrátou 

 provádí správný postup při běžných problémech 

s hardware a software 

Ukládání dat  

Stromová struktura, práce se 

správcem souborů 

  

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A 

KOMUNIKACE  

ICT-5-2-02  

vyhledává informace na portálech, 

v knihovnách a databázích 

 seznamuje se s nejznámějšími českými vyhledávacími 

portály 

 jednoduše formuluje požadavky na vyhledávání, používá 

vyhledávací atributy 

Vyhledávání na internetu 

Ukládání z webu – text, obrázek 

Vyhledávání informací 

pro různé předměty – 

vlastivěda, přírodověda 

 

 

ICT-5-2-03  

komunikuje pomocí internetu či 

běžných komunikačních zařízení 

 

 zřídí si a udržuje e-mailovou adresu 

 odesílá a přijímá e-maily 

 posílá e-mailem přiložené soubory a složky 

 kopíruje mezi internetem a textovým editorem 

Internet – historie, služby 

Základní způsoby komunikace – e-

mail, chat, telefonování, icq 

  

ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ 

INFORMACÍ 

ICT-5-3-01 

pracuje s textem a obrázkem 

v textovém a grafickém editoru  

 provádí základní práci s textem v textovém editoru – 

psaní a mazání textu, formát písma, odstavec, uložení a 

tisk dokumentu 

 provádí základní práci s obrázkem v grafickém editoru – 

vytvoří obrázek, uloží ho a používá základní nástroje pro 

jeho úpravu 

Textový editor 

Formát písma 

Práce s odstavci 

Odrážky a číslování 

Vkládání objektů, symbolů 

Grafický editor 

Programy na tvorbu obrázků 

Základní nástroje a možnosti 

nastavení 

Formát obrázku 

Příprava referátů v rámci 

různých předmětů 

Čj – práce s odstavci 
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5.5.3. Výstupy předmětu – Informatika – 2. stupeň 

Informatika 6. ročník 

Očekávané výstupy RVP 
 

Ročníkové výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Poznámky 

ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM  dokáže vysvětlit pojmy hardware a software 

 seznamuje se s kapacitou pamětí, s pojmy 

procesor, operační paměť apod. 

 zařadí běžná zařízení do periferií 

 uspořádává si okna pro svou práci 

 samostatně uspořádá data ve své složce 

Hardware – základní jednotka, 

vnější paměťová média, jednotky 

kapacity pamětí, periferie, práce 

s okny 

Průzkumník 

Práce s pravým tlačítkem myši 

  

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A 

KOMUNIKACE 

ICT-9-1-01 ověřuje věrohodnost informací a 

informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost 

a vzájemnou návaznost  

 orientuje se ve vývojových trendech 

informačních technologií 

 pracuje s různými zdroji informací 

   

ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ 

ICT-9-2-01  

ovládá práci s textovými a grafickými editory i 

tabulkovými editory a využívá vhodných 

aplikací  

 pracuje s textem a obrázkem v textovém a 

grafickém editoru 

 zvládá základní práci s tabulkovým 

procesorem, provádí jednoduché výpočty - 

součet, součin, podíl, rozdíl 

 

Textový editor 

Kompletní úprava a formát textu, 

tabulátory, sloupce, tabulky 

Tabulkový editor 

Základní pojmy – sešit, list, 

sloupec, řádek, buňka, adresa 

Formát tabulky – formát čísla, 

zarovnání, ohraničení, sloučení 

M, F – aritmetický průměr, 

vzorce 
 

ICT-9-2-02  

uplatňuje základní estetická a typografická 

pravidla pro práci s textem a obrazem 

 aplikuje formát odstavce a obsahu, vzhled 

stránky, zalomení stránky 

Formát písma 

Práce s obrázky a jinými objekty, 

úprava stránky 

Čj - základní estetická a 

typografická pravidla pro 

práci s textem 

 

ICT-9-2-03  

pracuje s informacemi v souladu se zákony o 

duševním vlastnictví 

 vysvětlí pojmy ochrana práv k duševnímu 

vlastnictví, copyright, informační etika 

Legální použití softwaru, pirátství, 

autorský zákon 

Samostatné ovládání 

výukových programů pro 

různé předměty 

 

ICT-9-2-04 používá informace z různých 

informačních zdrojů a vyhodnocuje 

jednoduché vztahy mezi údaji 

 využívá možnosti internetu    

ICT-9-2-05 

zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni 

informace v textové a grafické formě 

 využívá prezentací informací, vytvoří vlastní 

prezentaci 

 dodržuje zákl. pravidla při tvorbě prezentací 

Program na tvorbu prezentací 

 

Vytváření prezentací v 

jednotlivých předmětech 
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Informatika 8. ročník 

Očekávané výstupy RVP 
 

Ročníkové výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Poznámky 

ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM  umí charakterizovat hardware  

 orientuje se v nabídce periferních zařízení  

 zná pojem kapacita pamětí, umí uvést druhy 

pamětí, vysvětlit k čemu slouží 

 umí uvést příklady OS a vysvětlit jejich význam 

 ovládá práci s bezpečnostními programy 

sloužícími k odstranění škodlivého SW 

 bezpečně zná organizaci na disku a práci 

s paměťovými médii, zná přípony souborů 

Hardware  

Organizace dat na disku 

Software – operační systémy, základy 

práce s operačním systémem, soubory a 

jejich přípony, antivirové a jiné 

bezpečnostní programy, způsoby 

licencování programů, pojem počítačový 

virus, škodlivý SW. 

 

  

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A 

KOMUNIKACE 

ICT-9-1-01  

ověřuje věrohodnost informací a 

informačních zdrojů, posuzuje jejich 

závažnost a vzájemnou návaznost  
ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ 

ICT-9-2-01  

ovládá práci s textovými a grafickými 

editory i tabulkovými editory a využívá 

vhodných aplikací 

ICT-9-2-02  

uplatňuje základní estetická a 

typografická pravidla pro práci s textem a 

obrazem 

ICT-9-2-04  

používá informace z různých 

informačních zdrojů a vyhodnocuje 

jednoduché vztahy mezi údaji¨ 

ICT-9-2-05  

zpracuje a prezentuje na uživatelské 

úrovni informace v textové a grafické 

formě 

 pracuje s textem v textovém editoru, umí vytvořit 

formátovaný dokument 
 zvládá vytváření tabulek v tabulkovém editoru, 

umí tabulku upravovat a vkládat základní funkce 

pro výpočty 
 dokáže vytvořit  různé typy grafů 
 umí vkládat obrázky ze souboru nebo graf. 

editoru do textového editoru 
 orientuje se v programech pro prohlížení obrázků 

a dokáže v nich provést jednoduchou úpravu 
 zvládá vytvořit a upravit dokument s obrázky, 

tabulkou a grafem 

 dokáže jednoduše upravovat fotografie 

 zná principy skenování 

 má přehled o možnostech počítačové grafiky 

 vybere vhodný program pro tvorbu zadaného 

materiálu 

Textový editor - zápis, úprava a tisk 

dokumentu - pokročilé funkce – 

odrážky, číslování, vkládání objektů, 

sloupce, automatický text, záhlaví, zápatí 

Tabulkový editor 

vytvoření tabulky včetně využití 

základních funkcí, vkládání a funkcí 

vytváření a úprava různých typů grafů 

Grafický editor 

programy pro práci s grafikou  

grafické formáty 

- příklady grafických editorů 

- úprava fotografií 

Prezentace 

zpracování textu a obrázků do podoby 

prezentace pomocí programu  

úprava a prezentace listů 

Strukturovaný dokument 

vytvoření dokumentu spojením textu, 

obrázků, tabulek a grafů v txt. editoru 

  

ICT-9-2-03  

pracuje s informacemi v souladu se 

zákony o duš. vlastnictví 

 vysvětlí pojmy ochrana práv k duševnímu 

vlastnictví, copyright, informační etika 

Legální použití softwaru, pirátství, 

autorský zákon 
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5.6. Předmět – Práce s informacemi 

5.6.1. Úvod 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 

Předmět „Práce s informacemi“ navazuje na povinné předměty všech ročníků, kterými se informační 

výchova prolíná jako jedna z pedagogických metod. Předmět rozvíjí znalosti a dovednosti informační 

výchovy získané v povinných předmětech a je jejich nadstavbou. Následně budou moci žáci nové 

poznatky, ale hlavně dovednosti, uplatňovat ve vyšší kvalitě ve všech předmětech a nadále je 

upevňovat a rozšiřovat. 

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

Obsah předmětu navazuje na osnovy ŠVP, funkčně jej rozvíjí, žákům se výukou předmětu nenavýší 

encyklopedické znalosti. Bude se zabývat praktickým získáváním a vyhledáváním informací, 

pochopením a zpracováváním informací, předáváním informací a to jak ústní, písemnou nebo 

elektronickou formou (případně uchováváním informací). 

Předmět se vyučuje v 7. a 8. ročníku jednu hodinu týdně.  
Výuka předmětu se bude realizovat převážně ve studovně, přilehlých čtenářských koutcích a 

v počítačové učebně. Upřednostňovanou formou realizace je vyučovací hodina se začleňováním 

krátkodobých i střednědobých projektů a nejméně jedním celodenním projektem za rok. V rámci 

realizace projektů bude zařazována skupinová práce, při krátkodobých projektech i samostatná práce 

žáků, frontální výuka bude využívána pouze omezeně. Součástí výuky je i exkurze v krajské knihovně.  

Předmět práce s informacemi navazuje a využívá dovednosti: 

 z výpočetní techniky získané v povinném předmětu informatika  

 ze zpracovávání informací ze čteného nebo slyšeného slova získávané v českém 

jazyce a to včetně kritického posouzení, ověřování obsahů informací 

  z práce s textem nebo slyšeným slovem používaných napříč všemi předměty 

Průřezová témata 

Rozsah zařazování jednotlivých průřezových témat bude záviset od zvolených námětů projektů a 

referátů, a to tak, aby byla propojená se vzdělávacím obsahem zvoleného tématu.  

Celou výukou se prolíná „Osobnostní a sociální výchova“ a to všemi tematickými okruhy. Při práci 

ve skupinách dochází k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni, k rozvíjení 

základních dovednosti ke spolupráci a k formulování studijních dovedností žáků. Žáci si uvědomují 

hodnoty spolupráce a pomoci, jsou vedeni k naslouchání si navzájem a uvědomování si různých 

názorů nebo přístupů k řešení problémů.  

Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření KK 

Učitel vede žáky k: 

Kompetence k učení 

 k práci s různými zdroji informací, k tomu využíváme vlastní studovny, počítačové učebny 

 efektivnímu vyhledávání a třídění informací 

 kritickému posouzení vyhledávaných informací 

 sebehodnocení, žák hodnotí svůj výkon, pokrok 

 využívání informací z různých oborů  - zadáváním nebo volbou vhodných témat projektů nebo 

referátů žáci využívají a tím k chápání souvislostí mezi informacemi a vlastními zkušenostmi 

Kompetence k řešení problémů 

 posuzování jednotlivých řešení problémů a hledání kladů a nedostatků zvoleného řešení 

 aplikaci osvědčených postupů u nových problémových situací 

 tomu, aby dovedli obhájit svá řešení a aby nesli zodpovědnost za zvolení řešení 

Kompetence komunikativní 
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 získávání informací pomocí komunikačních schopností 

 prezentaci výstupů projektů 

 provedení prezentací v logickém sledu, výstižně a kultivovaně 

 ověřování pravdivosti informací  - předkládáme žákům více zdrojů informací 

Kompetence sociální a personální 

 vytváření pravidel pro efektivní práce ve skupině, pro prezentace projektů a referátů 

 pochopení efektivní spolupráce, ocenění zkušeností druhých 

 vzájemnému naslouchání a poskytování vzájemné pomoci 

Kompetence občanské 

 kritickému myšlení nad obsahy sdělení, ke kterým se mohou dostat prostřednictvím Internetu i 

jinými cestami 

Kompetence pracovní 

 efektivnímu naplánování postupu práce, postupu projektu, časovému naplánování práce 

 zodpovědnosti za výsledek své práce 
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5.6.2. Výstupy předmětu – Práce s informacemi – 2. stupeň 

 

Práce s informacemi 7. ročník 

Očekávané výstupy  

 

Ročníkové výstupy Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Poznámky 

Žák 

pracuje s informačním 

systémem základní 

školy, případně dětského 

oddělení i studovny 

krajské knihovny, 

informace získává také 

nasloucháním slyšeného 

slova případně 

pozorováním, se všemi 

informacemi pracuje 

v souladu se zákony o 

duševním vlastnictví 

 zná různé způsoby vyhledávání informací v knihovnách, 

studovnách (vyhledává v  katalozích podle klíčového slova, 

autora i názvu publikace) 

 vyhledává v naučné literatuře podle obsahu, rejstříku, abecedního 

uspořádání  

 seznamuje se s pomocí učitele se způsobem vyhledání informací 

o neznámém pojmu (nejdříve ve všeobecných encyklopediích - 

des.tř.a dále v odpovídající naučné literatuře) 

 zná základní funkce školní knihovny a studovny 

 zkouší vyhledávat informace z audio a video záznamů, tv 

vysílání 

 vyhledává informace na internetu a v různých elektronických 

nosičích 

 zná a ve studovně popíše vyhledávání publikací v mezinárodním 

desetinném třídění (pouze základní orientace) 

 odhaduje pravdivé zdroje od bulvární literatury 

 ověřuje si získané informace z více zdrojů  

 zapisuje bibliografickou citaci použitých zdrojů  jednoduchým  

způsobem (autor, název, strana, pokud je informace z internetu 

postačí přesná kopie adresy 

Mezinárodní desetinné třídění 

Tiráž, vysvětlivky, záhlaví, zápatí, obsah, 

rejstřík 

Péče o knižní publikace 

Formy a typy pramenů 

tištěné, elektronické, mikrografické 

rešerše 

Funkce knihoven 

On-line katalogy 

Řád školní studovny 

Abecední uspořádání¨ 

Naučná literatura a beletrie 

Informatika 

Český jazyk 

Další předměty podle 

volby tématu  referátu 

nebo projektu 

 

čte s porozuměním, 

mnohostranně text 

zpracovává, 

intelektuálně ho využívá, 

spojuje smysl textu s již 

známými poznatky a 

dovednostmi, získanými 

ve vyučovaných 

předmětech nebo 

získaných vlastní 
zkušeností 

 sestaví výstižný nadpis  

 vyhledává klíčová slova 

 klade otázky z obsahu z přečteného textu   

 vyjadřuje hlavní myšlenku textu 

 rozčlení text na odstavce 

 vypisuje výpisky z přečteného naučného textu 

 vytvoří osnovu textu 

 vyhledává informace k jednotlivým bodům zadané osnovy  

referátu  

 zpracuje informace (referát) na dané téma z jednoho nebo dvou 

informačních zdrojů 

Poznámky v knižních publikacích - 

záložky, štítky 

Členění textu 

 

Informatika 

Český jazyk 

Další předměty podle 

volby tématu  referátu 

nebo projektu 

VMegS1 

MeV1 

MeV6 

MeV7 
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 interpretuje získané informace a ověřuje si jejich pravdivost 

prezentuje získané a 

zpracované informace 

před spolužáky případně 

na veřejnosti 

kultivovaným ústním 

projevem, esteticky 

graficky zpracované 

v písemné podobě nebo 

v multimediální formě 

 zpracuje získané informace v textovém editoru, učí se do textu 

vložit vhodné tabulky, do textu vkládá vhodné obrázky, podle 

pokynů učitele dodržuje typografické pravidla v textu (využívá 

znalostí z informační výchovy) 

 při písemné prezentaci (v papírové nebo elektronické podobě) 

dbá o estetickou úpravu podle pokynů učitele 

 s pomocí učitele zpracovává získané informace např. formou 

referátu v prezentačním programu 

 učí se prezentaci referátu, dodržuje pokyny zadané učitelem 

 prezentuje informační prameny, ze kterých byly informace 

čerpány alespoň jednoduchým způsobem 

Praktické využití dovedností z práce 

s textovým, tabulkovým editorem a 

prezentačními programy 

Grafická a estetická úprava zpracovaných 

výstupů 

Kultivované vystupování 

Hlasitost a výslovnost při prezentaci 

mluveným slovem 

Informatika 

Český jazyk 

Další předměty podle 

volby tématu, referátu 

nebo projektu 

VMegS1 

MeV1 

MeV6 

MeV7 

 

Mediální výchova 

uplatňuje kultivovaný 

mluvený a pohybový 

projev, dodržuje základy 

hlasové hygieny a 

správného držení těla  

 

 uplatňuje kultivovaný mluvený a pohybový projev, dodržuje 

základy hlasové hygieny a správného držení těla  

 

Kultivované vystupování 

Hlasitost a výslovnost při prezentaci 

mluveným slovem 

Informatika 

Český jazyk 

Další předměty podle 

volby tématu  referátu 

nebo projektu 

 

Mediální výchova 

 propojuje somatické 

dovednosti při verbálním 

a neverbálním vyjádření, 

na příkladech doloží 

souvislosti mezi 

prožitkem a jednáním u 

sebe i druhých 

 propojuje somatické dovednosti při verbálním a neverbálním 

vyjádření, na příkladech doloží souvislosti mezi prožitkem a 

jednáním u sebe i druhých 

Kultivované vystupování 

Hlasitost a výslovnost při prezentaci 

mluveným slovem 

Informatika 

Český jazyk 

Další předměty podle 

volby tématu  referátu 

nebo projektu 
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Práce s informacemi 8. ročník 

Očekávané výstupy RVP 
 

Ročníkové výstupy 
Učivo 

Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Poznámky 

Žák pracuje s informačním 

systémem základní školy, případně 

dětského oddělení i studovny krajské 

knihovny, informace získává také 

nasloucháním slyšeného slova 

případně pozorováním, se všemi 

informacemi pracuje v souladu se 

zákony o duševním vlastnictví 

 používá různé způsoby vyhledávání informací v knihovnách, studovnách 

(vyhledává v  katalozích podle klíčového slova, autora i názvu publikace) 

 vyhledává v naučné literatuře efektivně podle obsahu,  abecedního uspořádání  

 samostatně se orientuje správně, volí způsob vyhledání informací o neznámém 

pojmu (ve všeobecných encyklopediích, v odpovídající naučné literatuře 

 využívá základní funkce školní knihovny a studovny 

 vyhledává informace z audio a video záznamů, tv vysílání 

 vyhledává efektivně informace na internetu a v různých el. nosičích 

 získává informace s pomocí komunikace, případně pozorováním  

 orientuje se při vyhledávání publikací v mezinárodním desetinném třídění 

(pouze základní orientace) 

 rozlišuje pravdivé primární zdroje od bulvární literatury 

 ověřuje si získané informace z více zdrojů i různých druhů zdrojů 

 zapisuje bibliografickou citaci použitých zdrojů jednoduchým nebo celým 

způsobem (www.citace.com, pokud je info z internetu postačí kopie adresy) 

Mezinárodní desetinné 

třídění 

Tiráž, vysvětlivky, záhlaví, 

zápatí, obsah, rejstřík 

Formy a typy pramenů 

tištěné, elektronické, 

mikrografické 

 rešerše 

On-line katalogy 

Řád školní studovny 

Abecední uspořádání¨ 

Naučná literatura a beletrie 

VMegS1 

VMegS2 

 

Žák čte s porozuměním, 

mnohostranně text zpracovává, 

intelektuálně ho využívá, spojuje 

smysl textu s již známými poznatky 

a dovednostmi, získanými ve 

vyučovaných předmětech nebo 

získaných zkušeností 

 zpracuje stručné výpisky  

  vytvoří osnovu textu z textu z více zdrojů 

 vypracuje referát podle zadané osnovy nebo podle osobně vytvořené osnovy 

 hodnotí získané informace a ověřuje si jejich pravdivost 

 zpracuje informace (referát) na zadané téma z více zdrojů 

 zpracuje krátkou anotaci textu 

Marginálie 

Anotace 

Poznámky v knižních 

publikacích - záložky, 

štítky 

Členění textu 

 

MeV1  

Žák prezentuje získané a zpracované 

informace před spolužáky případně 

na veřejnosti kultivovaným ústním 

projevem, esteticky graficky 

zpracované v písemné podobě nebo 

v multimediální formě 

 prezentuje zpracované informace v textovém, tabulkovém editoru s uplatněním 

základních a typografických pravidel  

 prezentuje zpracované informace písemně, dbá o estetickou úpravu  

 prezentuje zpracované informace v prezentačním programu  

 prezentuje informace kultivovaným ústním projevem, pouze s občasným 

nahlédnutím do zpracovaného textu 

 mluví při prezentaci přiměřeně nahlas s vhodnou intonací hlasu 

 kombinuje prezentace vhodně s obrázky, grafy, tabulkami i jinými prostředky 

 prezentuje informace v multimediální podobě 

 propojuje vhodně jednotlivé druhy prezentací  

 prezentuje informační prameny, ze kterých byly informace čerpány 

Prakt. využití dovedností 

z práce s textovým, 

tabulkovým editorem a 

prezentačními programy 

Grafická a estetická úprava 

zpracovaných výstupů 

Kultivované vystupování 

Hlasitost a výslovnost při 

prezentaci mluveným 

slovem 

MeV6 

MeV7 
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5.7. Předmět – Prvouka 

5.7.1. Úvod 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je koncipována pouze pro 1. stupeň základního vzdělávání. 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Svým široce pojatým syntetickým (integrovaným) obsahem 

spoluutváří povinné základní vzdělávání na 1. stupni. Prvouka se týká společnosti, přírody, kultury, 

techniky, člověka, zdraví, bezpečí a dopravní výchovy. 

Žáci si utváří prvotní ucelený obraz světa. Prakticky poznávají místní a regionální skutečnosti. 

Upevňují si základy slušného chování, seznamují se se základními právy a povinnostmi, se světem 

financí. Orientují se v čase, v prostoru a v ději. Poznávají rozmanitosti živé a neživé přírody. Získávají 

základní poučení o zdraví, nemocech, první pomoci a prevenci. Osvojují si bezpečné chování a 

vzájemnou pomoc v různých životních situacích, včetně mimořádných událostí. Důraz je kladen na 

dopravní výchovu v praktické i teoretické rovině. 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Vzdělávací obsah je členěn do pěti tematických celků: 

Místo, kde žijeme – důraz je kladen na rodinu, praktické poznávání místa a regionu a dopravní 

výchovu 

Lidé kolem nás – upevňování základů slušného chování a jednání mezi lidmi, seznámení se 

základními právy a povinnostmi 

Lidé a čas – orientace v čase 

Rozmanitost přírody – živá a neživá příroda, poznávání Země jako sluneční soustavy 

Člověk a jeho zdraví – poznávání sama sebe, hygienické návyky, zdravý životní styl, předcházení 

nemocem a úrazům, první pomoc 

Prvouka je vyučována na 1. stupni v 1. - 3. ročníku. Časová dotace v 1. – 2. ročníku jsou 2 hodiny 

týdně. Ve 3. ročníku jsou to 3 hodiny týdně. 

Výuka nejčastěji probíhá v běžných vyučovacích hodinách v kmenových třídách. Může probíhat také 

ve studovně nebo ve volné přírodě. Dále jsou v každém ročníku zařazovány projekty, vycházky a 

exkurze. 

Výuka pobíhá formou skupinového vyučování, práce ve dvojicích, frontální výuka, měření, 

pozorování, porovnávání, modelování, praktické činnosti, kooperativní vyučování. 

Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření KK 

Kompetence k učení 

 pro aktivní učení volíme vhodné způsoby, metody a strategie, které podporují u žáků zvídavost 

 zajišťujeme žákům dostatek informačních zdrojů 

 vedeme žáky k samostatnému ohodnocení vlastní činnosti 

 učíme žáky pracovat s chybou a tím hledat správná řešení 

 vedeme žáky k objevování a poznávání všeho, co je zajímá a v čem by mohli v budoucnu uspět 

Kompetence k řešení problémů 

 nabízíme možnosti řešení problémů žák - žák, učitel – žák 

 učíme žáky orientovat se v problematice peněz a cen, vedeme je k odpovědnému spravování 

osobního rozpočtu 

 vedeme žáky k samostatnosti v rozhodování a jednání 

Kompetence komunikativní 

 učíme žáky vyjadřovat své myšlenky, pocity, názory a informace 

 učíme naslouchat promluvám druhých 

 podporujeme přátelskou atmosféru ve třídě, mezi třídami a v celém okolí 

 vybízíme žáky, aby kladli otázky 

 vedeme žáky k rozšiřování slovní zásoby v osvojených tématech 
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Kompetence sociální a personální 

 rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní i druhých 

 vedeme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky, ale i vztahy 

mezi žáky a pedagogy 

 zařazujeme skupinovou práci všude tam, kde to učivo dovoluje 

Kompetence občanské 

 vysvětlujeme žákům základní společenské normy 

 pomáháme žákům stanovovat pravidla chování 

 podporujeme kladný vztah k životnímu prostředí a kulturním hodnotám 

 učíme žáky odmítat útlak a hrubé násilí 

 vedeme žáky k poznávání podstaty zdraví i příčin jeho ohrožení, vzniku nemocí a úrazů a jejich 

předcházení 

Kompetence pracovní 

 usilujeme o dodržování vymezených pravidel, plnění povinností a závazků, adaptování se na 

změněné nebo nové pracovní podmínky 

 pomáháme žákům přistupovat k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, ale i 

z hlediska ochrany zdraví a ochrany životního prostředí 

 snažíme se, aby žáci uměli poskytnout pomoc a o pomoc požádat 

 vedeme žáky ke správnému užití materiálů, nástrojů, techniky a vybavení 

 vedeme žáky k utváření pracovních návyků v samostatné i týmové práci 
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5.7.2. Výstupy předmětu – Prvouka – 1. stupeň 

 

PRVOUKA 1. ročník 

Očekávané výstupy RVP 

 

Ročníkové výstupy 
Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, 

průřezová 

témata 

Poznámky 

MÍSTO, KDE ŽIJEME 

ČJS-3-1-01  

popíše a vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 

bydliště a školy 

 popíše a vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 

bydliště a školy 

Mapka Lípy. 

Mapka mojí vesnice. 

  

ČJS-3-1-02  

začlení svou obec (město) do příslušného kraje a 

obslužného centra ČR, pozoruje a popíše změny v 

nejbližším okolí, obci (městě) 

 začlení svou obec (město) do kraje Vysočina a přiřadí 

Havlíčkův Brod jako blízké město a Jihlavu jako krajské 

město. 

Jednoduchý nákres – 

Havlíčkův Brod, Lípa, 

Jihlava 

EV4  

ČJS-3-1-03 

rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří 

různými způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost 

 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří 

různými způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost 

Malba části okolní krajiny. 

Fotky okolní krajiny 

s označováním přírodních 

a umělých prvků. 

Procházka okolní krajinou  

  

LIDÉ KOLEM NÁS 

ČJS-3-2-01  

rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role 

rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, projevuje 

toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných 

lidí, jejich přednostem a nedostatkům 

 rozlišuje základní příbuzenské vztahy, zná jejich názvy Příbuzenské vztahy. 

Hry s prvky „rodiny“. 

OSV2  

ČJS-3-2-02   

pojmenuje a odvodí význam a potřebu různých povolání 

a pracovních činností 

 pojmenuje různá povolání a druhy prací Povolání a řemesla   

LIDÉ A ČAS 

ČJS-3-3-01  

využívá časové údaje při řešení různých situací v denním 

životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a 

budoucnosti 

 pojmenuje a řadí časové údaje při práci v kroužku 

 

Kalendář – Vánoce, 

Velikonoce, karneval 

Kalendář – měsíce 

Kalendář – dny v týdnu 

Denní doby 

  

ČJS-3-3-02   

pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické 

památky, významné události regionu, interpretuje 

některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije 

 pojmenuje Bohuslava Reynka z Petrkova, pojmenuje a 

případně ukáže památníky nebo památeční kameny v Lípě 

a okolí 

Vycházka po Lípě a okolí, 

procházka do Petrkova 

  



 

Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa, příspěvková organizace 

118 

ČJS-3-3-03  

uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a 

činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích 

a o práci lidí; na příkladech porovnává minulost a 

současnost 

 uplatňuje jednoduché poznatky o činnostech lidí v rodině 

a blízkém okolí 

 vypráví o zvycích dříve a dnes 

 popisuje sezónní zemědělské práce 

Lidové zvyky a tradice 

(Vánoce, Velikonoce) 

Zemědělské sezónní práce 

  

ROZMANITOST PŘÍRODY 

ČJS-3-4-01    

pozoruje, popíše a porovnává viditelné proměny 

v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 

 kreslí „seriál Proměn“ – leporello nebo „komiks“ ze 

života zvířátka (nebo rostliny) v průběhu roku 

Roční období – proměny 

v přírodě. 

  

ČJS-3-4-02  

roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících 

znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známé 

lokalitě 

 roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících 

znaků,  

 uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě 

Rostliny – živočichové 

(několik základních 

příkladů). 

EV1  

ČJS-3-4-03  

provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, 

určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti a změří 

základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a 

přístrojů 

 jednoduché vážení 

 jednoduché měření délky 

 jednoduché odhadování času 

 jednoduché měření času 

Jednoduché vážení, měření 

délky, měření času 

  

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 

ČJS-3-5-01  

uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně 

preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o 

lidském těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi 

vztah ke zdraví 

 dodržuje a dělá „třídní zvyky“ (celý souhrn pokynů okolo 

svačení, pití, mytí rukou, řazení třídy, klidné a bezpečné 

příchody – odchody, převlékání na tělocvik, úklid místa, 

správné sezení) 

Třídní režim a zvyky   

ČJS-3-5-02   

rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná 

místa pro hru a trávení volného času; uplatňuje základní 

pravidla bezpečného chování účastníka silničního 

provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví 

jiných 

 využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času; 

uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka 

silničního provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své 

a zdraví jiných 

Relaxační chvilky – velká 

přestávka – v areálu školní 

zahrádky. 

Řazení a návyky třídy při 

přecházení a chůzi po 

silnici. 

MuV2  

ČJS-3-5-03  

chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, 

odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná; v případě 

potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné; ovládá 

způsoby komunikace s operátory tísňových linek 

ČJS-3-5-04  

reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 

mimořádných událostech 

 chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, 

odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná; v případě 

potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné; ovládá 

způsoby komunikace s operátory tísňových linek 

 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných 

událostech 

Beseda s Policií ČR. 

Den v přírodě – trénink 

opuštění školy. 

OSV6  
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PRVOUKA 2. ročník 

Očekávané výstupy RVP 

 

Ročníkové výstupy Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Poznámky 

MÍSTO, KDE ŽIJEME 

ČJS-3-1-01  

popíše a vyznačí v jednoduchém plánu 

místo svého bydliště a školy 

 kreslí náčrty okolí svého domova a školy 

 třídí dopravní prostředky a značky 

 předvede chování v dopravních prostředcích 

 vyznačí a popíše cestu na určené místo 

 rozliší možná nebezpečí v okolí školy, domova 

Domov – plná adresa bydliště 

obec, místní krajina – orientace v plánku 

obce, základní údaje z historie a 

současnosti obce 

Okolní krajina – orientace podle plánku 

okolní krajiny, orientace podle světových 

stran 

VDO1  

ČJS-3-1-02  

začlení svou obec (město) do 

příslušného kraje a obslužného centra 

ČR, pozoruje a popíše změny v 

nejbližším okolí, obci (městě) 

 rozlišuje nejdůležitější části města, ulice a významné 

budovy 

 pojmenuje obce v okolí 

Okolní krajina – významné památky 

v okolí bydliště (Petrkov, Lipnice nad 

Sázavou, Orlík, Havl. Brod), významní 

rodáci z okolí 

 

EV4 

VDO2 

VDO4 

 

ČJS-3-1-03 

rozliší přírodní a umělé prvky v okolní 

krajině a vyjádří různými způsoby její 

estetické hodnoty a rozmanitost 

 rozliší kulturní, sportovní, zdravotnická a 

administrativní zařízení ve městě 

 prohlubuje své znalosti o problematice ochrany 

životního prostředí našeho regionu 

   

LIDÉ KOLEM NÁS 

ČJS-3-2-01  

rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v 

rodině, role rodinných příslušníků a 

vztahy mezi nimi, projevuje toleranci k 

přirozeným odlišnostem spolužáků i 

jiných lidí, jejich přednostem a 

nedostatkům 

 respektuje vztahy mezi členy rodiny a pravidla 

rodinného života 

 vysvětlí role členů rodiny 

 rozlišuje širší příbuzenské vztahy 

 respektuje odlišnosti a vlastnosti lidí 

 orientuje se v právech a povinnostech žáka školy 

 seznamuje se s lidskými právy a právy dítěte 

Rodina – širší příbuzenské vztahy, 

znalost jmen členů rodiny 

chování lidí – vhodné chování ke starším, 

ale i k mladším členům rodiny, řešit 

spory nenásilným způsobem, respektovat 

názory a zájmy jiných 

Soužití lidí 

 – mezilidské vztahy, komunikace mezi 

spolužáky i dospělými 

– komunikace s prodavačem, 

hospodaření s přidělenými penězi 

– podobnost a odlišnost lidí (původ, 

barva pleti) 

Právo a spravedlnost – znalost 

základních práva a povinností školáka 

MuV1 

MuV2 

MuV3 

OSV2 
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ČJS-3-2-02   

pojmenuje a odvodí význam a potřebu 

různých povolání a pracovních činností 

 zdůvodňuje význam činností v rodině a podíl členů 

rodiny na chodu domácnosti 

 pojmenuje obchody a služby ve svém okolí 

 popisuje základní lidská povolání 

 předvede a pojmenuje zaměstnání rodičů 

   

LIDÉ A ČAS 

ČJS-3-3-01  

využívá časové údaje při řešení různých 

situací v denním životě, rozlišuje děj v 

minulosti, přítomnosti a budoucnosti 

 rozlišuje minulost, přítomnost a budoucnost 

 užívá pojmy rok, měsíc, týden, den, hodina, minuta, 

vteřina 

 vysvětlí pojmy kalendářní rok, školní rok, víkend, 

pracovní týden 

 dodržuje denní režim – práce, odpočinek 

 provádí jednoduché převody jednotek času 

Orientace v čase a časový řád – 

kalendářní rok, školní rok, den, hodiny, 

pravidelnost denního režimu 

orientace v čase a časový řád – určování 

hodin, jednoduchá orientace v čase, 

posloupnost fází života, používání 

kalendáře (data narození členů rodiny a 

jiné významné dny)  

  

ČJS-3-3-02   

pojmenuje některé rodáky, kulturní či 

historické památky, významné události 

regionu, interpretuje některé pověsti 

nebo báje spjaté s místem, v němž žije 

 pojmenuje historické památky místa školy Regionální památky - znalost některých 

lidových a místních zvyků a tradic 

 

Báje, mýty a pověsti – svými slovy 

vyjádřit pověsti z blízkého okolí 

  

ČJS-3-3-03  - uplatňuje elementární 

poznatky o sobě, o rodině a činnostech 

člověka, o lidské společnosti, soužití, 

zvycích a o práci lidí; na příkladech 

porovnává minulost a současnost 

 pojmenuje běžné výrobky a určí jejich využití 

 používá běžné vybavení domácnosti 

   

ROZMANITOST PŘÍRODY 

ČJS-3-4-01  pozoruje, popíše a 

porovnává viditelné proměny v přírodě 

v jednotlivých ročních obdobích 

 pozoruje a popisuje proměny přírody v jednotlivých 

ročních obdobích 

 sleduje reakce organismů na střídání ročních období 

Rostliny, houby a živočichové – 

podmínky života organismů, pravidelné 

pozorování počasí 

 

EV2  

ČJS-3-4-02  

roztřídí některé přírodniny podle 

nápadných určujících znaků, uvede 

příklady výskytu organismů ve známé 

lokalitě 

 přiřadí názvy běžným jehličnatým, listnatým a 

ovocným stromům 

 uvede příklady užitkových rostlin 

 odvodí význam užitkových rostlin pro člověka 

 rozpozná některá užitková zvířata, jaký užitek nám 

přinášejí i jak o ně pečujeme 

 objasní nutnost ochrany životního prostředí 

 určí a třídí odpad 

 pojmenuje rizika spojená s ročními obdobími 

Živočichové – živočichové pro radost a 

péče o ně, znaky života živočichů, 

domácí zvířata, volně žijící zvířata, ptáci 

 

EV1 

EV3 

 

ČJS-3-4-03  

provádí jednoduché pokusy u skupiny 

známých látek, určuje jejich společné a 

 pojmenuje a rozliší stromy, keře a byliny 

 pamatuje si základní názvy hub 

 popíše pokojové rostliny 

Rostliny a houby – pojmenování stromů, 

keřů, bylin a jejich rozlišení, základní 

názvy hub, popis pokojových rostlin a 
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rozdílné vlastnosti a změří základní 

veličiny pomocí jednoduchých nástrojů 

a přístrojů 

 vyhledá jejich názvy vyhledávání názvů 

Rovnováha v přírodě – význam životního 

prostředí pro člověka (třídění odpadů, 

sběr papíru) 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 

ČJS-3-5-01  

uplatňuje základní hygienické, režimové 

a jiné zdravotně preventivní návyky s 

využitím elementárních znalostí o 

lidském těle; projevuje vhodným 

chováním a činnostmi vztah ke zdraví 

 popisuje viditelné části lidského těla a poznává jejich 

funkce 

 uplatňuje základní návyky osobní hygieny a 

pravidelně je řadí do denního režimu 

 vyjádří význam spánku, správné výživy a aktivního 

pohybu pro zdraví člověka 

 rozpozná jednoduché příznaky nemoci 

Péče o zdraví a zdravá výživa – bezpečné 

zvládnutí hygienických návyků a 

sebeobsluhy,  

Lidské tělo – základní pojmenování částí 

lidského těla, názvy běžných 

onemocnění, zásady správného chování u 

lékaře 

lidské tělo – přiřadí základní části 

lidského těla včetně vnitřních orgánů a 

ústrojí, pojmenování lidských smyslů, 

poznání příznaků běžných nemocí, smysl 

podávání léků 

  

ČJS-3-5-02   

rozezná nebezpečí různého charakteru, 

využívá bezpečná místa pro hru a 

trávení volného času; uplatňuje základní 

pravidla bezpečného chování účastníka 

silničního provozu, jedná tak, aby 

neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

 seznamuje se s nevhodným použitím léků a 

návykových látek 

 v modelových situacích ohrožení bezpečí / neznámá 

místa, setkání s neznámými lidmi, kontakt se zvířaty, 

práce s elektronickými médii, atd./označí možná 

nebezpečí a diskutuje o účinných způsobech ochrany 

 chová se bezpečně v silničním provozu 

 pojmenuje základní dopravní značky 

 uvede základní ochranné pomůcky pro chodce jako 

účastníka dopravního provozu 

 dodržuje základní pravidla silničního provozu 

 

Osobní bezpečí 

- chránit si své zdraví, neohrožovat okolí, 

rozpoznat nebezpečné situace 

- upozornění na nebezpečí v nejbližším 

okolí (chování ostatních, podezřelí 

jedinci) 

- nesdělovat údaje o své osobě ani rodině 

cizím lidem, hrozící nebezpečí 

v nejbližším okolí 

- nebezpečí, se kterým se může setkat 

(osamocený pohyb v krajině, manipulace 

s elektrickými spotřebiči, nevhodné a 

násilné chování druhých 

dopravní hřiště  

ČJS-3-5-03  

chová se obezřetně při setkání s 

neznámými jedinci, odmítne 

komunikaci, která je mu nepříjemná; v 

případě potřeby požádá o pomoc pro 

sebe i pro jiné; ovládá způsoby 

komunikace s operátory tísňových linek 

ČJS-3-5-04  

reaguje adekvátně na pokyny dospělých 

při mimořádných událostech 

 osvojuje si v modelových situacích vnímání různých 

návrhů a lákání cizích osob 

 požádá v případě potřeby o pomoc pro sebe i pro jiné 

 používá čísla tísňového volání – 112, 150, 155, 158 

v modelových situacích 

 

 

 

 reaguje vhodně na pokyny dospělých při 

mimořádných událostech 

První pomoc – poskytnutí první pomoci 

při poranění, znalost telefonních čísel – 

záchranka, policie, hasiči 
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PRVOUKA 3. ročník 

Očekávané výstupy RVP 

 

Ročníkové výstupy Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Poznámky 

MÍSTO, KDE ŽIJEME 

ČJS-3-1-01  

popíše a vyznačí v jednoduchém plánu 

místo svého bydliště a školy 

 pracuje s mapou a plánkem města, obce 

 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, 

cestu na určené místo 

 čte základní údaje z turistické mapy 

 vytváří jednoduché plánky nejbližšího okolí a porovnává je se 

skutečností 

  určuje hlavní světové strany 

 rozpozná možná nebezpečí osamoceného pohybu v krajině  

Místo, kde žijeme 

Práce s mapou a orientace 

v krajině 

Riziková místa a situace 

Čj, Prac.č., Vv, Hv  

ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) 

do příslušného kraje a obslužného centra 

ČR, pozoruje a popíše změny v 

nejbližším okolí, obci (městě) 

 orientuje se v nejbližším okolí 

 seznamuje se se správním zřízením naší obce (města), symboly, 

významnými osobami 

 začlení svou obec (město) do příslušného kraje 

Okolí obce 

Obecní úřad (městský) – jeho 

význam pro naše město a okolní 

obce 

VDO1 

VDO4 

VMegS1 

 

ČJS-3-1-03 

rozliší přírodní a umělé prvky v okolní 

krajině a vyjádří různými způsoby její 

estetické hodnoty a rozmanitost 

 rozlišuje přírodní a lidské výtvory ve městě a okolí 

 zjišťuje informace o průmyslu, obchodu a dopravě ve městě 

 začlení obec do typu krajiny 

 sleduje vliv člověka na utváření rázu okolní krajiny 

 určí a zná místa ve městě, kde se třídí odpad 

 vyhledávání a zápis zajímavostí o zajímavých místech, 

osobnostech v obci a okolí  

Lidské výtvory a přírodniny 

Průmysl, obchod a doprava ve 

městě 

Okolní krajina a ochrana 

životního prostředí 

  

LIDÉ KOLEM NÁS 

ČJS-3-2-01  

rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v 

rodině, role rodinných příslušníků a 

vztahy mezi nimi, projevuje toleranci k 

přirozeným odlišnostem spolužáků i 

jiných lidí, jejich přednostem a 

nedostatkům 

 chápe a rozlišuje rozdělení rolí v rodině, základní povinnosti a 

úkoly členů rodiny, generační rozdíly 

 vytváří příznivou atmosféru ve třídě 

 respektuje práva a povinnosti žáka školy 

 orientuje se v základních lidských právech a právech dítěte 

Rodina 

Práva a povinnosti 

Tolerance a demokracie 

OSV2 

MuV1 

MuV2 

VDO2 

 

ČJS-3-2-02   

pojmenuje a odvodí význam a potřebu 

různých povolání a pracovních činností 

 rozlišuje fyzickou a duševní práci 

 předvede a pojmenuje různá povolání 

 odvodí význam a potřebu různých povolání 

Povolání a pracovní činnosti   

LIDÉ A ČAS 

ČJS-3-3-01  

využívá časové údaje při řešení různých 

 orientuje se v čase a časovém řádu, určuje hodiny, zná různé 

druhy hodin 

 používá kalendáře (zná data narození členů rodiny a jiné 

Orientace v čase   
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situací v denním životě, rozlišuje děj v 

minulosti, přítomnosti a budoucnosti 

významné dny) 

 

ČJS-3-3-02   

pojmenuje některé rodáky, kulturní či 

historické památky, významné události 

regionu, interpretuje některé pověsti 

nebo báje spjaté s místem, v němž žije 

 pojmenuje některé rodáky a památky v regionu 

 uvede některé významné události regionu 

 vyhledává potřebné informace v dostupných zdrojích 

 interpretuje některé místní pověsti 

Lidé a čas – historické zdroje 

 

 

Pověsti 

  

ČJS-3-3-03  

uplatňuje elementární poznatky o sobě, o 

rodině a činnostech člověka, o lidské 

společnosti, soužití, zvycích a o práci 

lidí; na příkladech porovnává minulost a 

současnost 

 projevuje úctu k práci jiných lidí, ke zvykům a tradicím 

 porovnává život v současnosti a minulosti na příkladech 

Lidská práce 

současnost a minulost 

OSV6  

ROZMANITOST PŘÍRODY 

ČJS-3-4-01  
pozoruje, popíše a porovnává viditelné 

proměny v přírodě v jednotlivých 

ročních obdobích 

 popíše a pozoruje změny v přírodě, porovnává počasí, měří 

teplotu, zaznamenává výsledky pozorování 

Rozmanitost přírody, roční 

období 

EV3 

EV4 

 

ČJS-3-4-02  

roztřídí některé přírodniny podle 

nápadných určujících znaků, uvede 

příklady výskytu organismů ve známé 

lokalitě 

 porovnává znaky života rostlin 

 popisuje stavbu těla některých druhů rostlin, včetně hub a 

funkci částí rostlin 

 třídí základní užitkové a okrasné rostliny 

 rozlišuje znaky života živočichů, jejich potřeby, průběh a 

způsob života 

 popíše stavbu těla některých živočichů  

 aktivně se podílí na ochraně životního prostředí v obci a okolí 

 pozná a pojmenuje některé chráněné živočichy a rostliny ve 

známé lokalitě  

Rostliny – znaky života a stavba 

těla 

 

 

 

Živočichové – znaky života a 

stavba těla 

 

Ochrana životního prostředí 

EV1 

EV2 

 

 

 

 

ČJS-3-4-03  

provádí jednoduché pokusy u skupiny 

známých látek, určuje jejich společné a 

rozdílné vlastnosti a změří základní 

veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a 

přístrojů 

 zkoumá a popisuje základní vlastnosti látek (voda, vzduch, 

přírodniny) 

 provádí jednoduché fyzikální a chemické pokusy, využívá 

základní měřící pomůcky 

  rozlišuje přírodniny živé a neživé 

 Porovnává některé horniny a nerosty (žula, vápenec, pískovec, 

křemen…) 

 nakreslí koloběh vody v přírodě 

 vysvětlí význam vzduchu, vody, půdy 

 zjišťuje využívání přír. zdrojů s ohledem na ochranu životního 

prostředí 

Látky a jejich vlastnosti 

 

 

 

Přírodniny 

horniny a nerosty 

 

Voda, vzduch, půda 

 

Ochrana životního prostředí 
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ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 

ČJS-3-5-01  

uplatňuje základní hygienické, režimové 

a jiné zdravotně preventivní návyky s 

využitím elementárních znalostí o 

lidském těle; projevuje vhodným 

chováním a činnostmi vztah ke zdraví 

 popíše základní rozdíly mezi lidmi a ostatními živočichy 

 pojmenuje základní části lidského těla a některé vnitřní orgány 

 porovnává vývojové etapy člověka 

 dodržuje základní hygienické a stravovací návyky 

 rozpozná jednoduché příznaky některých onemocnění 

 poskytuje pomoc při jednoduchých poraněních 

 zdůvodňuje zásady správné výživy 

 dokáže použít krizovou linku a nezneužívá ji 

Lidské tělo 

 

Etapy vývoje 

Péče o zdraví 

 

 

Správná výživa 

MuV3 

MuV4 

OSV3 

 

ČJS-3-5-02   

rozezná nebezpečí různého charakteru, 

využívá bezpečná místa pro hru a trávení 

volného času; uplatňuje základní pravidla 

bezpečného chování účastníka silničního 

provozu, jedná tak, aby neohrožoval 

zdraví své a zdraví jiných 

 vyhledává nejznámější jedovaté houby a rostliny v atlasech 

 zná a vysvětlí rizika používání léků bez dospělé osoby, pití 

alkoholu a jiných návykových látek 

 vyhodnotí nebezpečí míst pro hru a trávení volného času (her a 

činností) a volí odpovídající způsoby ochrany (jednání, 

organizace, ochranné pomůcky) 

 chová se bezpečně v silničním provozu 

 pojmenuje některé dopravní značky 

 řeší jednoduché dopravní situace 

 poznává další pravidla silničního provozu 

Osobní nebezpečí 

Návykové látky 

 

Vhodná a nevhodná místa 

k trávení volného času 

 

 

Dopravní výchova- dopravní 

značky, dopravní situace, 

pravidla 

  

ČJS-3-5-03  

chová se obezřetně při setkání s 

neznámými jedinci, odmítne 

komunikaci, která je mu nepříjemná; v 

případě potřeby požádá o pomoc pro 

sebe i pro jiné; ovládá způsoby 

komunikace s operátory tísňových linek 

ČJS-3-5-04  

reaguje adekvátně na pokyny dospělých 

při mimořádných událostech 

 zvládá dovednosti říci „Ne“ nabídkám cizích lidí 

 svěří se dospělým v případě krizové situace (šikana, 

zneužívání) 

 přivolá pomoc dospělých v případě ohrožení bezpečí 

 vnímá špatné chování lidí ve filmu i ve skutečnosti (brutalita) 

 používá správný způsob komunikace s operátory na tísňové 

lince 

 reaguje přiměřeně na pokyny dospělých při mimořádných 

událostech 

Osobní bezpečí 

 

 

 

Tísňové linky 

 

 

Mimořádné události a rizika 

ohrožení s nimi spojená 

OSV3  

OSV6 

MeV5 
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5.8. Předmět – Vlastivěda 

5.8.1. Úvod 

Charakteristika vzdělávacího předmětu 

Vzdělávací oblast Vlastivěda vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti, 

vlasti, kultury, techniky, bezpečí a dalších témat. Uplatňuje pohled do historie i současnosti a směřuje 

k dovednostem pro praktický život.  

Vzdělávání v předmětu Vlastivěda rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané 

ve výchově v rodině, v předškolním vzdělávání a v prvouce. Zahrnuje dějepisnou a zeměpisnou část, 

vybavuje základními znalostmi pro specializovanou výuku na 2. stupni. Vychází ze 3 tematických 

okruhů: Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas. Žáci se učí chápat organizaci života v obci 

a ve společnosti, rozvíjí národní cítění a vztah ke své zemi. Upevňují si vhodné chování a jednání mezi 

lidmi, uvědomují si význam solidarity, úcty a snášenlivosti. Na základě poznání se a svých potřeb se 

žáci učí vnímat základní vztahy ve společnosti, porozumět soudobému způsobu života, jeho 

přednostem i problémům (včetně situaci ohrožení), učí se vnímat současnost jako výsledek minulosti a 

východisko do budoucnosti. Seznamují se základními právy a povinnostmi, se světem financí, s 

problémy, které provázejí soužití lidí a společnost. 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Součástí předmětu jsou informace o jednotlivých částech České republiky a informace o státech 

Evropy. 

Vlastivěda je vyučována ve 4. a 5. ročníku, vždy 2 hodiny týdně. 

Výuka probíhá většinou v kmenových třídách, dále ve třídách s interaktivní tabulí, ve studovně 

a v počítačové učebně. V každém ročníku jsou zařazeny vycházky a exkurze. Vhodné vyučovací 

metody motivují žáky, upevňují jejich návyky a připravují je na výuku ve vyšších ročnících. 

Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k vytváření 

klíčových kompetencí 

Kompetence učení 

 pro aktivní učení klademe důraz na pozitivní motivaci, volíme vhodné způsoby, metody 

a strategie, které podporují u žáků zvídavost 

 zajišťujeme žákům dostatek informačních zdrojů a vedeme je k vyhledávání a třídění informací 

 vedeme žáky k samostatnému ohodnocení vlastní činnosti 

Kompetence k řešení problémů 

 směřujeme žáky k řešení problémů, vedeme je ke spolupráci a respektu 

 zadáváme úkoly k posílení schopnosti využívat vlastních zkušeností a vlastního úsudku 

 motivujeme k samostatnému řešení problému, nabízíme možnosti řešení 

 učíme žáky pracovat s chybou a hledat správná řešení 

Kompetence komunikativní 

 učíme žáky vyjadřovat své myšlenky, pocity, názory a informace srozumitelně, souvisle 

a kultivovaně, obhajovat svoje názory a vhodně argumentovat 

 učíme je naslouchat promluvám druhých 

 vytváříme příležitosti pro vzájemnou komunikaci žáků k danému úkolu 

 vedeme žáky k porozumění různých druhů textů 

Kompetence sociální a personální 

 rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých 

 vedeme k dodržování předem dohodnutých pravidel chování 

 vedeme žáky k odmítavému postoji k tomu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky i mezi žáky 

a pedagogy 

 zařazujeme skupinovou práci, kde to učivo dovoluje 
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Kompetence občanské 

 vedeme žáky k respektování přesvědčení druhých lidí 

 vysvětlujeme žákům základní společenské normy 

 rozvíjíme u žáků smysl pro kulturu a národní cítění 

 podporujeme kladný vztah k životnímu prostředí 

Kompetence pracovní 

 rozvíjíme u žáků smysl pro povinnost vyžadování přípravy na výuku 

 učíme žáky využívat znalosti a zkušenosti získané ve škole 

 vedeme je k utváření pracovních návyků, k bezpečnému používání materiálu a vybavení 

 učíme žáky, aby uměli poskytnout pomoc a o pomoc dokázali požádat 
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5.8.2. Výstupy předmětu – Vlastivěda – 1. stupeň 

 

Vlastivěda 4. ročník 

Očekávané výstupy RVP 

 

Ročníkové výstupy Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Poznámky 

MÍSTO, KDE ŽIJEME 

ČJS-5-1-01  

určí a vysvětlí polohu svého 

bydliště nebo pobytu vzhledem 

ke krajině a státu 

 vyhledává na mapě své bydliště, okolí obce Lípa, města 

Havlíčkův Brod, krajinu Českomoravské vrchoviny a 

povodí řeky Sázavy 

 porovnává polohu svého bydliště v rámci regionu Kraje 

Vysočina, zná název krajského města 

 vysvětlí polohu místní krajiny vzhledem k vyšším územním 

a právním celkům ČR 

 pracuje s turistickou mapou města Havlíčkova Brodu a jeho 

okolí 

 vyhledává značky na mapě 

Místo, kde žijeme 

Místo domova a bydliště na mapě a 

v krajině,  

Kraj Vysočina  

 

 

 

Turistická mapa, grafika a vysvětlivky 

EV1, EV2  

ČJS-5-1-02  

určí světové strany v přírodě i 

podle mapy, orientuje se podle 

nich a řídí se podle zásad 

bezpečného pohybu a pobytu 

v přírodě 

 určuje hlavní a vedlejší světové strany na mapě a v krajině 

 určuje světové strany podle kompasu a buzoly 

 nachází v krajině orientační body, podle kterých zorientuje 

mapu 

 zdůvodňuje nebezpečí osamoceného pobytu a pohybu 

v přírodě 

Světové strany 

Kompas a buzola 

Praktické využití mapy 

Bezpečné chování v přírodě 

Riziková místa a situace 

Přírodověda –  

magnety a světové 

strany 

 

ČJS-5-1-03 

rozlišuje mezi náčrty, plány a 

základními typy map; vyhledává 

jednoduché údaje o přírodních 

podmínkách a sídlištích lidí a 

mapách naší republiky, Evropy a 

polokoulí 

 pracuje s mapou a glóbusem 

 ukáže na mapě a glóbusu poledníky a rovnoběžky 

 rozlišuje druhy map, pracuje s měřítkem mapy 

 zdůvodňuje rozdíly mezi mapou, plánem a jednoduchým 

náčrtem 

 vyhledává na mapě přibližnou nadmořskou výšku 

 porovnává rozdíly mezi počasím a podnebím v ČR 

 vyhledává na mapě pohoří, hory, nížiny a vodstvo 

Mapa a glóbus 

 

Druhy map 

 

Nadmořská výška 

Počasí a podnebí 

Horopis a vodstvo ČR 

  

ČJS-5-1-04  

vyhledá typické regionální 

zvláštnosti přírody, osídlení, 

hospodářství a kultury, 

jednoduchým způsobem posoudí 

jejich význam z hlediska 

přírodního, historického, 

 ukáže na vlastivědné mapě Čechy, Moravu Slezsko a 

sousední státy 

 určuje polohu hlavních sídelních oblastí a jejich 

významných měst 

 vyhledává informace o vzniku, historii a kultuře 

významných měst vybraných regionů ČR 

 porovnává podle mapy rozložení průmyslu, zemědělství a 

Historické země ČR 

 

 

 

Sousední státy 

Vznik a historie významných měst 

Průmysl, zemědělství, výroby, služby, 

EV3 

VMegS2 

 

EV4 
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politického, správního a 

vlastnického 

nalezišť nerostných surovin v jednotlivých regionech 

 ukáže na mapě kraje ČR , přiřadí k nim odpovídající krajská 

města 

 popisuje současný stav a problémy životního prostředí 

 vyhledává na mapě chráněná území ČR 

doprava, nerostné suroviny 

 

Kraje a města ČR 

 

Chráněná území ČR 

 

 ČJS-5-1-06  

rozlišuje hlavní orgány státní 

moci a některé jejich zástupce, 

symboly našeho státu a jejich 

význam 

 vysvětlí pojmy domov, vlast a národ 

 seznamuje se s demokracií, s politickým systémem, se 

státními symboly a s armádou ČR 

Domov, národ, vlast 

Státní zřízení a politický systém ČR, 

armáda ČR 

VDO1 

VDO2 

 

LIDÉ KOLEM NÁS 

ČJS-5-2-01  

vyjádří na základě vlastních 

zkušeností základní vztahy mezi 

lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla 

pro soužití ve škole, mezi chlapci 

a dívkami, v rodině, v obci 

(městě) 

 řídí se pravidly zdravého soužití ve škole i mimo školu 

 zdůvodňuje rovné postavení mužů a žen v rodině, škole i 

společnosti 

 

Lidé kolem nás 

Mezilidské vztahy 

Postavení mužů a žen 

OSV7 

MeV5 

 

ČJS-5-2-02  

rozlišuje základní rozdíly mezi 

lidmi, obhájí a odůvodní své 

názory, připustí svůj omyl a 

dohodne se na společném 

postupu řešení 

 uvědomuje si význam a podstatu tolerance a solidarity 

 uplatňuje vzájemnou úctu a snášenlivost při řešení úkolů a 

problémů 

Tolerance a solidarita 

Úcta a snášenlivost 

OSV7 

MuV2 

 

ČJS-5-2-03  

rozpozná ve svém okolí jednání 

a chování, která se už tolerovat 

nemohou a která porušují 

základní lidská práva nebo 

demokratické principy 

 rozpozná a osvojuje si základy vhodného chování mezi 

lidmi 

 označí nevhodné chování 

Chování lidí OSV6  

ČJS-5-2-04  

orientuje se v základních 

formách vlastnictví; používá 

peníze v běžných situacích, 

odhadne a zkontroluje cenu 

nákupu a vrácené peníze, na 

příkladu ukáže nemožnost 

realizace všech chtěných výdajů, 

vysvětlí, proč spořit, kdy si 

 orientuje se v základních formách vlastnictví 

 používá peníze v běžných situacích 

 seznamuje se s pojmy hotovostní a bezhotovostní forma 

peněz, banka jako správce peněz, úspory, půjčky 

 porovnává svá přání a potřeby se svými finančními 

možnostmi 

Formy vlastnictví 

Rozpočet, příjmy a výdaje 

domácnosti, způsoby placení 

Vlastní finanční prostředky 
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půjčovat a jak vracet dluhy 

ČJS-5-2-05  

poukáže v nejbližším 

společenském a přírodním 

prostředí na změny a některé 

problémy a navrhne možnosti 

zlepšení životního prostředí obce 

(města) 

 seznamuje se se společenskými problémy 

 zamýšlí se nad možnými návrhy zlepšení životního 

prostředí a prostředí školy a obce 

Společenské problémy 

Životní prostředí 

EV3  

LIDÉ A ČAS 

ČJS-5-3-01  

Pracuje s časovými údaji a 

využívá zjištěných údajů 

k pochopení vztahů mezi ději a 

mezi jevy 

 orientuje se na časové přímce a vyznačuje na ní zadané 

údaje 

 vyrábí časovou přímku 

 pracuje s pojmy letopočet, století, tisíciletí 

Lidé a čas 

Časová přímka 

Letopočet 

  

ČJS-5-3-02  

Využívá archívů, knihoven, 

sbírek muzeí a galerií jako 

informačních zdrojů pro 

pochopení minulosti; zdůvodní 

základní význam chráněných 

částí přírody, nemovitých i 

movitých kulturních památek 

 seznamuje se s prvním osídlením našeho území a se 

způsobem života prvních lidí u nás 

 vyhledává potřebné informace o životě našich předků 

v dostupných zdrojích 

 porovnává život současný a minulý 

 vyvozuje z dostupných informací význam CHKO a 

kulturních památek 

Slované 

Velkomoravská říše 

Konstantin a Metoděj 

 

CHKO, kulturní památky 

VMegS1  

ČJS-5-3-03  

rozeznává současné a minulé a 

orientuje se v hlavních reáliích 

minulosti a současnosti naší 

vlasti s využitím regionálních 

specifik 

 orientuje se v důležitých historických událostech naší vlasti 

 odlišuje současné a minulé 
Přemyslovci 

Lucemburkové 

Jagellonci 

Habsburkové 

 

MuV1  

ČJS-5-3-04  

srovnává a hodnotí na vybraných 

ukázkách způsob života a práce 

předků na našem území v 

minulosti a současnosti s 

využitím regionálních specifik 

 vyhledává a seznamuje se s regionálními pověstmi 

 porovnává a hodnotí způsob života a práce předků na našem 

území 

Regionální pověsti 

Porovnání minulosti a současnosti 

MuV3  

ČJS-5-3-05  

objasní historické důvody pro 

zařazení státních svátků a 

významných dnů 

 objasní konkrétní důvody pro zřízení některých památných 

dnů a státních svátků 
Státní svátky, památné dny   
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Vlastivěda 5. ročník 

Očekávané výstupy RVP 

 

Ročníkové výstupy Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Poznámky 

MÍSTO, KDE ŽIJEME 

ČJS-5-1-01  

určí a vysvětlí polohu svého 

bydliště nebo pobytu vzhledem ke 

krajině a státu 

 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem 

ke krajině a státu 

Obec (město), místní krajina – její 

části, poloha v krajině, minulost a 

současnost obce (města), význačné 

budovy, dopravní síť 

EV4  

ČJS-5-1-02  

určí světové strany v přírodě i 

podle mapy, orientuje se podle 

nich a řídí se podle zásad 

bezpečného pohybu a pobytu v 

přírodě 

 určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientační body 

a linie, světové strany, zemský povrch a jeho tvary a barvy 

na mapě 

Okolní krajina (místní oblast, region) – 

zemský povrch a jeho tvary, vodstvo na 

pevnině, orientační body a linie, 

světové strany 

VMegS2, VMegS3  

ČJS-5-1-03  

rozlišuje mezi náčrty, plány a 

základními typy map; vyhledává 

jednoduché údaje o přírodních 

podmínkách a sídlištích lidí na 

mapách naší republiky, Evropy a 

polokoulí 

 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; 

vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a 

sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí 

Evropa a svět – kontinenty, evropské 

státy, EU, cestování 

mapy obecně zeměpisné a tematické – 

obsah, grafika, vysvětlivky 

  

ČJS-5-1-04  

vyhledá typické regionální 

zvláštnosti přírody, osídlení, 

hospodářství a kultury, 

jednoduchým způsobem posoudí 

jejich význam z hlediska 

přírodního, historického, 

politického, správního a 

vlastnického 

 vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, 

hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí 

jejich význam z hlediska přírodního, historického, 

politického, správního a vlastnického 

Regiony ČR – Praha a vybrané oblasti 

ČR, surovinové zdroje, výroba, služby 

a obchod 

naše vlast – domov, krajina, národ, 

základy státního zřízení a politického 

systému ČR, státní správa a 

samospráva, státní symboly, armáda 

ČR 

VDO1 

 

 

 

VDO3 

 

ČJS-5-1-05  

zprostředkuje ostatním zkušenosti, 

zážitky a zajímavosti z vlastních 

cest a porovná způsob života a 

přírodu v naší vlasti i v jiných 

zemích 

 zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z 

vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v naší 

vlasti i v jiných zemích 

Kraje a města ČR, Evropa   
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 ČJS-5-1-06  
rozlišuje hlavní orgány státní moci 

a některé jejich zástupce, symboly 

našeho státu a jejich význam 

 rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich 

zástupce, symboly našeho státu a jejich význam 

Orgány státní moci, jejich zástupci, 

symboly našeho státu 

 

Hudební výchova – státní hymna 

VDO2  

LIDÉ KOLEM NÁS 

ČJS-5-2-01  

vyjádří na základě vlastních 

zkušeností základní vztahy mezi 

lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla 

pro soužití ve škole, mezi chlapci a 

dívkami, v rodině, v obci (městě) 

 na základě vlastních zkušeností, podílí se na tvorbě pravidel 

třídy, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi 

chlapci a dívkami, v rodině, v obci  

Rodina – postavení jedince v rodině, 

role členů rodiny, příbuzenské a 

mezigenerační vztahy, život a funkce 

rodiny, práce fyzická a duševní, 

zaměstnání 

Chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla 

slušného chování – ohleduplnost, etické 

zásady 

  

 

 

ČJS-5-2-02  

rozlišuje základní rozdíly mezi 

lidmi, obhájí a odůvodní své 

názory, připustí svůj omyl a 

dohodne se na společném postupu 

řešení 

 rozlišuje rozdíly mezi lidmi, obhájí a odůvodní své názory, 

připustí svůj omyl, hledá postup řešení 

zvládání vlastní emocionality; rizikové 

situace; rizikové chování, předcházení 

konfliktům 

OSV7  

ČJS-5-2-03  

rozpozná ve svém okolí jednání a 

chování, která se už tolerovat 

nemohou a která porušují základní 

lidská práva nebo demokratické 

principy 

 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už 

tolerovat  

 nemohou a která porušují základní lidská práva nebo 

demokratické 

 principy 

soužití lidí – mezilidské vztahy, 

komunikace, principy demokracie; 

obchod, firmy, zájmové spolky, 

politické strany, církve, pomoc 

nemocným, sociálně slabým, společný 

„evropský dům“ 

VDO4  

ČJS-5-2-04  

orientuje se v základních formách 

vlastnictví; používá peníze v 

běžných situacích, odhadne a 

zkontroluje cenu nákupu a vrácené 

peníze, na příkladu ukáže 

nemožnost realizace všech 

chtěných výdajů, vysvětlí, proč 

spořit, kdy si půjčovat a jak vracet 

dluhy 

 orientuje se v základních formách vlastnictví; používá 

peníze 

 v běžných situacích, odhadne a zkontroluje cenu nákupu a 

vrácené  

 peníze, na příkladu ukáže nemožnost realizace všech 

chtěných výdajů, 

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

právo a spravedlnost – základní lidská 

práva a práva dítěte, práva a povinnosti 

žáků školy, protiprávní jednání a 

korupce, právní ochrana občanů a 

majetku včetně nároku na reklamaci, 

soukromého vlastnictví, duševních 

hodnot 

 

vlastnictví – soukromé, veřejné, osobní, 

společné; hmotný a nehmotný majetek; 

rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti; 

hotovostní a bezhotovostní forma 

peněz, způsoby placení; banka jako 

správce peněz, úspory, půjčky 

VMegS1  
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ČJS-5-2-05  

poukáže v nejbližším 

společenském a přírodním 

prostředí na změny a některé 

problémy a navrhne možnosti 

zlepšení životního prostředí obce 

(města) 

 ve společenském a přírodním prostředí dokáže pojmenovat 

problémy a navrhne možnosti zlepšení životního prostředí  

základní globální problémy – 

významné sociální problémy, problémy 

konzumní společnosti, nesnášenlivost 

mezi lidmi, globální problémy 

přírodního prostředí 

EV3  

LIDÉ A ČAS 

ČJS-5-3-01  

pracuje s časovými údaji a využívá 

zjištěných údajů k pochopení 

vztahů mezi ději a mezi jevy 

 pracuje s časovými údaji, tvoří časové osy a údaje využívá 

k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy 

současnost a minulost v našem životě – 

proměny způsobu života, bydlení, 

předměty denní potřeby, průběh 

lidského života 

VMegS1  

ČJS-5-3-02  

využívá archívů, knihoven, sbírek 

muzeí a galerií jako informačních 

zdrojů pro pochopení minulosti; 

zdůvodní základní význam 

chráněných částí přírody, 

nemovitých i movitých kulturních 

památek 

 vyhledává ve přístupných sbírkách knihoven, muzeí a 

galerií jako informační zdroje pro pochopení minulosti; 

chápe a vysvětlí význam nemovitých i movitých kulturních 

památek 

báje, mýty, pověsti – minulost 

kraje a předků, domov, vlast, rodný 

kraj 

kultura – podoby a projevy kultury, 

kulturní instituce, masová kultura a 

subkultura 

OSV6 

 

 

ČJS-5-3-03  

rozeznává současné a minulé a 

orientuje se v hlavních reáliích 

minulosti a současnosti naší vlasti 

s využitím regionálních specifik 

 rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních 

reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím 

regionálních specifik 

dějiny jako časový sled událostí, 

kalendáře, letopočet, generace 

- období po Bílé hoře po současnost 

  

ČJS-5-3-04  

srovnává a hodnotí na vybraných 

ukázkách způsob života a práce 

předků na našem území v 

minulosti a současnosti s využitím 

regionálních specifik 

srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a 

práce předků na našem území v minulosti a současnosti s 

využitím regionálních specifik 

regionální památky – péče o památky, 

lidé a obory zkoumající minulost 

  

ČJS-5-3-05  

objasní historické důvody pro 

zařazení státních svátků a 

významných dnů 

 objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a 

významných dnů 

státní svátky a významné dny práce s kalendářem  
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5.9. Předmět – Přírodověda 

5.9.1. Úvod 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodověda staví na elementárních znalostech, které žáci 

získali v prvouce a současně vybavuje žáky základními vědomostmi pro výuku na 2. stupni. Obsah 

přírodovědy vychází z tematických okruhů Rozmanitost přírody a Člověk a jeho zdraví, které patří 

do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět RVP ZV. Žáci se blíže seznámí s okolní krajinou a regionem, 

seznamují se základními principy demokracie, globálními problémy přírodního prostředí a jeho 

ochranou. Získávají informace o Zemi, vesmíru, lidském těle, biologických a fyziologických funkcích 

a potřebách člověka, o základech sexuální výchovy, partnerství a rodičovství. Osvojují si zásady 

zdravého životního stylu, jsou vedeni k jejich uplatňování, osvojují si chování v rizikových situacích a 

mimořádných událostech. Jsou vedeni k poznání, že zdraví je důležitá hodnota v životě člověka. 

Časové a organizační vymezení 

Přírodověda je vyučována na 1. stupni ve 4. a 5. ročníku vždy 2 hodiny týdně. 

Výuka probíhá většinou v kmenových třídách, dále ve třídách s interaktivní tabulí, ve studovně, 

v počítačové učebně a ve fyzikální učebně. V každém ročníku jsou zařazeny vycházky a exkurze. 

Vhodné vyučovací metody motivují žáky, upevňují jejich návyky a připravují je na výuku ve vyšších 

ročnících. 

Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k vytváření KK 

Kompetence učení 

 pro aktivní učení klademe důraz na pozitivní motivaci, volíme vhodné způsoby, metody a 

strategie, které podporují u žáků zvídavost 

 používáme vhodné učební pomůcky 

 zajišťujeme žákům dostatek informačních zdrojů a vedeme je k vyhledávání a třídění informací 

 vedeme žáky k samostatnému pozorování a experimentování a porovnávání získaných výsledků, 

k vyvozování závěrů 

 vedeme žáky k samostatnému ohodnocení vlastní činnosti 

Kompetence k řešení problémů 

 směřujeme žáky k řešení problémů, vedeme je ke spolupráci a respektu 

 vedeme žáky k poznávání a upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a jednání 

v různých situacích ohrožení 

 zadáváme úkoly k posílení schopnosti využívat vlastních zkušeností a vlastního úsudku 

 motivujeme k samostatnému řešení problému, nabízíme možnosti řešení 

 učíme žáky pracovat s chybou a hledat správná řešení 

Kompetence komunikativní 

 učíme žáky vyjadřovat své myšlenky, pocity, názory a informace srozumitelně, souvisle 

a kultivovaně, obhajovat svoje názory a vhodně argumentovat 

 učíme je naslouchat promluvám druhých, zařazujeme pravidelně diskusní kroužky a besedy 

 vedeme žáky k bezpečné komunikaci prostřednictvím elektronických médii 

 vedeme žáky k porozumění různých druhů textů 

 zařazujeme modelové situace vedoucí k vytváření plnohodnotných vztahů a kvalitní spolupráce 

mezi lidmi 

Kompetence sociální a personální 

 rozvíjíme u žáků sebedůvěru, sebeúctu, sebekontrolu, samostatnost 

 rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých 

 vedeme k dodržování předem dohodnutých pravidel chování 
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 vedeme žáky k odmítavému postoji k tomu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky i mezi žáky 

a pedagogy 

Kompetence občanské 

 vedeme žáky k respektování věkových, intelektových, sociálních a etnických zvláštností 

spolužáků a ostatních lidí 

 zařazujeme modelové situace na poznávání vnitřních hodnot lidí, jejich prožívání v různých 

situacích, na utváření postojů a obrany vůči násilí 

 seznamujeme žáky s podstatou zdraví a příčin jeho ohrožení, vzniku nemocí a úrazů a jejich 

předcházení 

 nabízíme příležitosti k pochopení práv a povinností souvisejících se zdravím, partnerskými 

a rodinnými vztahy 

 podporujeme kladný vztah k životnímu prostředí 

 vedeme žáky k zodpovědnému přístupu a ochraně vlastního zdraví 

Kompetence pracovní 

 usilujeme o dodržování pravidel, plnění povinností a závazků 

 učíme žáky využívat znalosti a zkušenosti získané ve škole v praxi 

 zadáváme žákům samostatné úkoly k ověření znalostí a motivující k dalšímu vzdělávání 

 vedeme je k utváření pracovních návyků, k bezpečnému používání materiálu a vybavení 

 učíme žáky, aby uměli poskytnout pomoc a o pomoc dokázali požádat 
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5.9.2. Výstupy předmětu – Přírodověda – 1. stupeň 

 

Přírodověda 4. ročník 

Očekávané výstupy RVP 

 

Ročníkové výstupy Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Poznámky 

ROZMANITOST PŘÍRODY 

ČJS-5-4-01  

objevuje a zjišťuje propojenost prvků 

živé a neživé přírody, princip rovnováhy 

přírody a nachází souvislosti mezi 

konečným vzhledem přírody a činností 

člověka 

 zjišťuje vzájemnou závislost organismů a neživé 

přírody 

Rozmanitost přírody 

Základní podmínky života – půda, 

světlo, teplo, voda, vzduch 

Potravní řetězec 

EV4  

ČJS-5-4-02  

vysvětlí na základě elementárních 

poznatků o Zemi jako součásti vesmíru 

souvislost s rozdělením času a střídáním 

ročních období 

 objevuje Zemi jako součást vesmíru 

 zdůvodňuje význam Slunce 

 vysvětlí střídání dne a noci, ročních období 

 pracuje s globusem 

 vysvětlí působení magnetické síly 

Vesmír a země 

 

Střídání dne a noci, ročních období 

 

Magnetická síla, kompas 

  

ČJS-5-4-03  

zkoumá základní společenstva ve 

 vybraných lokalitách regionů, zdůvodní 

podstatné vzájemné vztahy mezi 

organismy a nachází shody a rozdíly 

v přizpůsobení organismů prostředí 

 zkoumá rozmanitost společenstev místního regionu 

 uvede charakteristiku společenstev 

 popíše vybrané zástupce hub, rostlin a živočichů 

v jednotlivých společenstvech 

 hledá podstatné vzájemné vztahy mezi organismy 

 nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů 

prostředí 

Rozmanitost společenstev – les, pole, 

louka, voda, okolí lidských obydlí 

EV1 

OSV2 

 

ČJS-5-4-07  

založí jednoduchý pokus, naplánuje a 

zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí 

výsledky pokusu založí jednoduchý 

pokus , naplánuje a zdůvodní postup, 

vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusů 

 zkoumá vlastnosti vzduchu, vody, hornin, nerostů a 

půdy jednoduchými pokusy 

 vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusů 

 provádí pokusy s rostlinami, naplánuje a zdůvodní 

postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusů 

 prakticky uplatňuje a využívá poznatků při měření 

vlastností látek (hmotnost, objem, čas, teplota) 

Vlastnosti vzduchu, vody, hornin, 

nerostů a půdy 

Pokusy 

 

Pokusy s rostlinami 

Měření vlastností látek 

EV2  

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 

ČJS-5-5-04  

uplatňuje účelné způsoby chování 

v situacích ohrožujících zdraví a 

v modelových situacích simulujících 

mimořádné události; vnímá dopravní 

 uplatňuje odpovědné chování chodce při přesunech a 

činnostech žáků mimo budovu školy 

 uplatňuje účelné způsoby chování v modelových 

dopravních situacích 

 uvede základní ochranné pomůcky v silniční dopravě 

pro chodce a cyklisty, cíleně je používá 

Dopravní výchova 

Dopravní situace a pravidla 

Dopravní značky 

OSV11  
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situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí 

odpovídající závěry pro své chování 

jako chodec a cyklista 

 předchází rizikovým situacím v dopravě a dopravních 

prostředcích 

ČJS-5-5-05 
předvede v modelových situacích 

osvojené jednoduché způsoby  

odmítání návykových látek 

ČJS-5-5-06 

uplatňuje základní dovednosti a návyky 

související s podporou zdraví a jeho 

preventivní ochranou 

ČJS-5-5-07 

 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří 

drobná poranění a zajistí lékařskou 

pomoc 

 orientuje se ve škodlivých účincích návykových látek 

na zdraví 

 vysvětlí nebezpečí závislosti na návykových látkách, 

předvede asertivní chování v modelových situacích 

 chrání své zdraví dodržováním základních 

hygienických zásad 

 sestaví jídelníček podle zásad správné výživy 

 je veden k dodržování vhodné skladby stravy a 

pitného režimu 

 učí se poskytnout pomoc při drobných poraněních 

 nacvičuje obvazovou techniku 

 přivolá lékařskou pomoc 

 dbá na prevenci nemocí a úrazů 

 charakterizuje na příkladech rozdíly mezi drobným, 

závažným a život ohrožujícím zraněním 

Legální a nelegální návykové látky 

 

Odmítání návykových látek 

Péče o zdraví 

Správná výživa 

 

 

Poranění 

Obvazová technika 

Lékařská pomoc 

prevence 

OSV3  

ČJS-5-5-08 

uplatňuje ohleduplné chování k druhému 

pohlaví a orientuje se v bezpečných 

způsobech sexuálního chování mezi 

chlapci a děvčaty v daném věku 

 uvědomuje si základní práva a povinnosti jednotlivých 

členů rodiny 

 orientuje se ve vztazích osobních, partnerských i 

rodinných 

 chová se ohleduplně k druhému pohlaví 

Rodina 

Vztahy mezi lidmi 

Sexuální výchova 

EV3 

OSV2 

OSV6, 7 

MuV2 
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Přírodověda 5. ročník 

Očekávané výstupy RVP 

 

Ročníkové výstupy Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Poznámky 

ROZMANITOST PŘÍRODY 

ČJS-5-4-01  

objevuje a zjišťuje propojenost prvků 

živé a neživé přírody, princip 

rovnováhy přírody a nachází 

souvislosti mezi konečným vzhledem 

přírody a činností člověka 

 třídí nerosty a horniny 

 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé 

přírody 

 hledá souvislosti mezi přírodou a člověkem 

Rovnováha v přírodě význam, Vzájemné 

vztahy mezi organismy, Základní 

společenstva 

Neživá příroda 

nerosty a horniny, půda – některé 

Hospodářsky významné horniny a nerosty, 

zvětrávání, vznik půdy a její význam 

EV4  

ČJS-5-4-02  

vysvětlí na základě elementárních 

poznatků o Zemi jako součásti 

vesmíru souvislost s rozdělením času 

a střídáním ročních období 

 chápe souvislosti Země a vesmíru 

 pracuje s glóbusem 

 znázorní pohyby Země a Měsíce 

 

Vesmír a Země – sluneční soustava, den a 

noc, roční období 

-model Země – globus – práce s globusem, 

znázornění pohybu planet 

-Slunce – zdroj světla a tepla  -základní 

podmínka života 

VL-práce s globusem, 

znázornění pohybu 

planet 

-návštěva planetária 

-vyhledávání 

informací 

(encyklopedie o 

vesmíru, PC) 

 

ČJS-5-4-03  

zkoumá základní společenstva ve 

 vybraných lokalitách regionů, 

zdůvodní podstatné vzájemné vztahy 

mezi organismy a nachází shody a 

rozdíly v přizpůsobení organismů 

prostředí 

 orientuje se v základních životních podmínkách 

 zkoumá základní společenstva ve  vybraných 

lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné 

vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly 

v přizpůsobení organismů prostředí 

 

 

 

Životní podmínky 

rozmanitost podmínek života na Zemi, 

význam ovzduší, vodstva, půd, rostlinstva a 

živočišstva na Zemi, podnebí a počasí 

Základní oblasti Země (studené, mírné, 

teplé) a rozdíly v rozvoji života v těchto 

oblastech, podnebí a počasí, rozmanitost 

přírody v Evropě a ve světě 

EV2 

EV1 

 

 

ČJS-5-4-04 

porovnává na základě pozorování 

základní projevy života na 

konkrétních organismech, prakticky 

třídí organismy do známých skupin, 

využívá k tomu i jednoduché klíče 

a atlasy 

 chápe a používá princip třídění přírodnin a jeho 

význam pro poznávání přírody 

 třídění živočichů a rostliny podle jejich příbuznosti 

a podobnosti 

Rostliny,houby, živočichové znaky života, 

životní potřeby a projevy, Průběh a způsob 

života, výživa, Stavba těla u některých 

nejznámějších druhů, význam v přírodě pro 

člověka 

princip třídění přírodnin 

OSV2 

EV3 

 

 

ČJS-5-4-05  

zhodnotí některé konkrétní činnosti 

člověka v přírodě a rozlišuje 

aktivity, které mohou prostředí i 

 chová se odpovědně k přírodě a chápe její ochranu 

 třídí odpad 

 charakterizuje rizika spojená s ročními obdobími a 

sezónními  

Ochrana a tvorba životního prostředí, 

ochrana rostlin a živočichů, likvidace 

odpadů, živelné pohromy a Ekologické 

katastrofy 

PČ-práce se 

siloměrem, pákou, 

kladkou, nakloněnou 

rovinou 
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zdraví člověka podporovat nebo 

poškozovat 

ČJS-5-4-06  

stručně charakterizuje specifické 

přírodní jevy a z nich vyplývající 

rizika vzniku mimořádných událostí; 

v modelové situaci prokáže 

schopnost se účinně chránit 

 činnostmi; mimořádné události způsobené 

přírodními vlivy a  

 ochrana před nimi 

 chápe význam jednoduchých strojů 

 

Člověk a technika- síla, jednoduché stroje, 

parní stroj, elektřina, příjem informací 

Člověk a přírodní zdroje- neživé a živé a 

jejich využívání 

Nutnost šetření energii 

Člověk a výroba – příklady různých výrob a 

jejich význam, nezbytnost spolupráce lidí 

- sestavení 

jednoduchého 

elektrického obvodu 

(stavebnice) 

MuV3 

ČJS-5-4-07  

založí jednoduchý pokus, naplánuje a 

zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí 

výsledky pokusu, založí jednoduchý 

pokus, naplánuje a zdůvodní postup, 

vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusů 

 prakticky uplatňuje a využívá poznatků a 

dovedností 

 provádí pokusy  a měření vlastností látek 

 

Praktické měření hmotnosti, objemu, času, 

teploty, rozpouštění látek, Zjištění 

vzlínavosti půdy, vliv kyslíku na hoření – 

vyvozování závěrů z pozorování 

OSV6  

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 

ČJS-5-5-01 

využívá poznatků o lidském těle 

k vysvětlení základních funkcí 

jednotlivých orgánových soustav a 

podpoře vlastního zdravého způsobu 

života 

 

 pečuje o své zdraví 

 dodržuje zásady správné výživy 

 dodržuje pitný režim 

 dodržuje hygienické zásady 

 zná zásady první pomoci, dokáže poskytnout 

jednoduchou první pomoc 

 uvědoměle umí použít telefonní čísla záchranného 

systému a přivolat pomoc 

 využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení 

základních funkcí jednotlivých orgánových soustav  

Lidské tělo, základní funkce jednotlivých 

orgánových soustav a zdravý způsob života 

Péče o zdraví – zdravý životní styl, denní 

režim, správná výživa, výběr a způsoby 

uchovávání potravin, vhodná skladba 

stravy, pitný režim; nemoci přenosné a 

nepřenosné, ochrana před infekcemi 

přenosnými krví (hepatitida, HIV/AIDS), 

drobné úrazy a poranění, prevence nemocí 

a úrazů, první pomoc při drobných 

poraněních, osobní, intimní a duševní 

hygiena 

pozorování povrchu 

těla lupou 

-sledování dýchání ve 

vztahu k námaze – 

TV 

 

 

ČJS-5-5-02 

rozlišuje jednotlivé etapy lidského 

života a orientuje se ve vývoji dítěte 

před a po jeho narození 

 chápe pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou, 

základy lidské reprodukce, vznik a vývoj jedince 

v jednotlivých etapách života 

 orientuje se a chápe anatomicko-fyziologické a 

psychosociální změny v dospívání 

Lidské tělo – pohlavní rozdíly mezi mužem a 

ženou, základy lidské reprodukce, vývoj 

jedince  

Vznik života a narození dítěte, péče o 

novorozence a kojence v rodině 

Etika dospívání – anatomicko-fyziologické a 

psychosociální změny v pubertě, tělesný 

vzhled, menstruace, poluce 

modelové situace 

rozvíjející dovednosti 

otevřeně hovořit o 

intimních 

záležitostech s rodiči, 

učiteli a vrstevníky 

 

ČJS-5-5-03 

účelně plánuje svůj čas pro učení, 

práci, zábavu a odpočinek podle 

 sestaví a dodržuje denní režim: čas pro učení, 

práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb 

s ohledem na oprávněné nároky jiných osob 

Péče o zdraví – pracovní den žáka a 

jednotlivých členů rodiny, střídání práce 

(zátěže) a odpočinku, hygiena práce, 

MuV2 

sestavení návrhu 

denního režimu žáka 
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vlastních potřeb s ohledem na 

oprávněné nároky jiných osob 

 zná a dodržuje zásady duševní hygieny 

 aktivně formuje svoji tělesnou kondici 

 respektuje požadavky zdravotně znevýhodněných 

jedinců  

 využívá techniky v přiměřené míře 

 dokáže sestavit návrhy propagující zdravý životní 

styl 

 

pracovní prostředí 

-duševní hygiena 

-pohybový režim žáka 

-masmédia, videotechnika a PC v denním 

režimu žáka (možná zdravotní rizika) 

-tělesně a smyslově postižení jedinci ve 

společnosti 

-vytváření 

samostatných návrhů 

propagujících zdravý 

životní styl        

-vzájemné 

posuzování záznamů 

žáků o využívání 

volného času 

nácvik některých 

relaxačních a 

regeneračních 

postupů 

ČJS-5-5-04  

uplatňuje účelné způsoby chování 

v situacích ohrožujících zdraví a 

v modelových situacích simulujících 

mimořádné události; vnímá 

dopravní situaci, správně ji 

vyhodnotí a vyvodí odpovídající 

závěry pro své chování jako chodec 

a cyklista 

 uplatňuje účelné způsoby chování v situacích 

ohrožujících zdraví 

 ví, jak předcházet rizikovým situacím 

Osobní bezpečí, rizikové situace – vhodná 

a nevhodná místa pro hru, Bezpečné 

chování v rizikovém prostředí, označování 

nebezpečných látek; bezpečné chování 

v silničním provozu, dopravní značky; 

předcházení rizikovým situacím v dopravě 

a v dopravních prostředcích (bezpečnostní 

prvky), Šikana, týrání, sexuální a jiné 

zneužívání, brutalita a jiné formy násilí 

v médiích 

OSV7        

Tv – hry a pohybové 

aktivity 

Školní výlety 

Dopravní výchova 

 

ČJS-5-5-05 

předvede v modelových situacích 

osvojené jednoduché způsoby  

odmítání návykových látek 

ČJS-5-5-06 

uplatňuje základní dovednosti a 

návyky související s podporou zdraví 

a jeho preventivní ochranou 

ČJS-5-5-07 

 rozpozná život ohrožující zranění; 

ošetří drobná poranění a zajistí 

lékařskou pomoc 

 předvede v modelových situacích osvojené 

jednoduché způsoby  

 odmítání návykových látek 

 uplatňuje základní dovednosti a návyky související 

s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou 

 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří drobná 

poranění a zajistí lékařskou pomoc 

Návykové látky a zdraví – návykové látky, 

hrací automaty a počítače, závislost, 

odmítání návykových látek, nebezpečí 

 Komunikace prostřednictvím 

elektronických médií 

 

 

OSV11         
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5.10. Předmět – Dějepis 

5.10.1. Úvod 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Výuka dějepisu otevírá žákům pohled na hlavní vývojová období vývoje lidstva a vlastního národa, 

seznamuje je s významnými historickými událostmi a osobami, které ovlivnily život předchozích 

generací a mají význam v současném společenském životě. Důraz je kladen na hlubší poznávání dějin 

vlastního národa v kontextu s evropským vývojem, dějin vědy a kultury a přínosu jednotlivých států, 

oblastí a civilizací pro rozvoj vzdělanosti. Výuka dějepisu má vést žáky k rozvíjení zájmu o 

současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, utváření a upevňování vědomí 

sounáležitosti s evropskou kulturou. Žáci by se měli učit hledat paralely mezi minulými a současnými 

událostmi a porovnávat je s obdobnými či odlišnými jevy a procesy v evropském a celosvětovém 

měřítku. Měli by být vedeni k rozlišování mýtů a skutečnosti, k objektivnímu posouzení 

společenských jevů současnosti i minulosti. 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Dějepis se vyučuje v 6. - 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně v každém ročníku.  

Předmět je realizován v kmenové třídě, případně v učebně výpočetní techniky. 

Mezi metody práce patří samostatná práce, skupinová práce, výukové programy na PC, práce s 

učebnicí, s historickými mapami, dostupnými historickými dokumenty, odbornou literaturou. Jsou 

využívány poznatky, které získali žáci v jiných vyučovacích předmětech, z četby beletrie, z 

divadelních her, televizních pořadů, návštěv muzeí, výstav kulturních památek apod.  

Obsah dějepisného učiva je uspořádán chronologicky. K rozdělení do jednotlivých tematických celků 

došlo na základě obvyklé historické periodizace. U každého tematického celku je provedena vnitřní 

strukturace s ohledem na celkový charakter doby a podstatné procesy, které v dané historické epoše 

probíhaly.  

Vzdělávací obsah je rozdělen do těchto tematických celků: 

Člověk v dějinách 

Počátky lidské společnosti 

Nejstarší civilizace. Kořeny evropské kultury 

Křesťanství a středověká Evropa 

Objevy a dobývání. Počátky nové doby 

Modernizace společnosti 

Moderní doba 

Rozdělený a integrující se svět 

Do vzdělávacího obsahu dějepisu jsou začleněna tato průřezová témata: Osobnostní a sociální 

výchova, Výchova demokratického člověka, Výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova. 

Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření 

klíčových kompetencí 

Kompetence k učení  

 předkládáme žákům dostatek spolehlivých zdrojů, které jim umožní poznávání dějin vlastního 

národa v kontextu s evropským vývojem 

 vedeme žáky k aktivnímu vyhledávání a třídění informací, k utváření vlastního systému 

vědomostí, dovedností a hodnot 

Kompetence k řešení problémů 

 vedeme žáky k využívání získaných vědomostí k řešení problémů 

 učíme žáky kriticky myslet, dělat uvážlivá rozhodnutí a dokázat si tato rozhodnutí obhájit 

Kompetence komunikativní 
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 nabízíme žákům dostatek různých informačních zdrojů k získávání a zpracování informací 

do podoby samostatných vystoupení 

 umožňujeme žákům při diskusích na daná témata formulovat a vyjadřovat svoje myšlenky, 

naslouchat druhým, vhodně obhajovat svoje názory 

 učíme je dovednosti správně, výstižně, souvisle a logicky formulovat své myšlenky a názory 

v písemném i mluveném projevu 

Kompetence sociální a personální 

 vedeme žáky ke spolupráci ve dvojici i ve skupině a k osvojení pravidel týmové spolupráce 

 učíme žáky řídit svoje jednání a chování, oceňovat zkušeností druhých a respektovat různé názory 

Kompetence občanské 

 vedeme žáky k poznávání základních principů soužití lidí a jejich vývoj v dějinách 

 učíme žáky respektovat, chránit a ocenit naše tradice a kulturní a historické dědictví během 

návštěv muzeí, historických památek 

 rozvíjíme u žáků chápání základních principů zákonů a společenských norem a chování se podle 

nich 

 vedeme žáky k pochopení ekologických historických souvislostí 

Kompetence pracovní 

 vedeme žáky k vytvoření vztahu k umění a uměleckým dílům, k výtvorům lidského ducha 

a materiální kultury 

 učíme žáky využívat získaných znalostí a zkušeností v zájmu vlastního rozvoje a své přípravy 

pro profesní zaměření a další vzdělávání 
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5.10.2. Výstupy předmětu – Dějepis – 2. stupeň 

 

Dějepis 6. ročník 

Očekávané výstupy RVP 
 

Ročníkové výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Poznámky 

ČLOVĚK V DĚJINÁCH 

D-9-1-01  

uvede konkrétní příklady 

důležitosti a potřebnosti 

dějepisných poznatků  

 uvede konkrétní příklady důležitosti zkoumání dějin  

 vysvětlí základní dějepisné pojmy 

Úvod do dějepisu 

Základní dějepisné pojmy 

Význam zkoumání dějin 

  

D-9-1-02 

uvede příklady zdrojů 

informací o minulosti; 

pojmenuje instituce, kde jsou 

tyto zdroje shromažďovány 

 uvede konkrétní příklady informací o minulosti 

 dovede určit zdroje informací o minulosti 

 rozliší druhy pramenů 

 pojmenuje instituce, kde jsou prameny uchovány 

Zdroje informací o minulosti 

Historické prameny 

Uchování pramenů 

Čj, Vob – kulturní památky, 

písemné památky 

Vv - umělecké památky 

 

 

D-9-1-03 

orientuje se na časové ose a 

v historické mapě, řadí hlavní 

historické epochy 

v  

 dokáže pracovat s pojmem čas, prostor 

 osvojí si práci s časovou osou 

 osvojí si základní periodizaci dějin 

Lineární a cyklické chápání času 

Časová osa 

Periodizace dějin 

M – orientace na časové ose 

Vob, Př – kalendář, střídání 

ročních období, datum 

 

POČÁTKY LIDSKÉ 

SPOLEČNOSTI   

D-9-2-01 

charakterizuje život pravěkých 

sběračů a lovců, jejich 

materiální a duchovní kultury 

 charakterizuje období pravěku a jeho dělení 

 rozpozná vývojová stadia člověka a umí je 

charakterizovat 

 seznámí se se způsoby obživy a bydlení pravěkých 

lidí 

 dokáže určit příčiny vzniku náboženských představ a 

umění 

Charakteristika pravěku 

Dělení pravěku 

Vývoj člověka a lidské společnosti 

Doba ledová a poledová 

Umění a náboženství 

Vob – vývoj lidské 

společnosti 

Př – člověk, fauna a flóra 

Z – orientace na mapě, 

charakteristika podnebí, 

krajiny 

 

 

D-9-2-02 

objasní význam zemědělství,  

dobytkářství a zpracování 

kovů pro lidskou společnost 

  

 vysvětlí podmínky a důsledky přechodu k 

zemědělství 

 vyjmenuje oblasti vzniku zemědělství 

 vysvětlí podmínky vzniku řemeslné výroby 

 objasní důsledky společenské dělby práce pro rozvoj 

obchodu 

 chápe nerovnoměrnost vývoje v jednotlivých 

oblastech světa 

 chápe kulturní rozmanitost světa 

Vznik zemědělství 

Domestikace a změny v životě lidí 

Vznik řemesel 

Společenská dělba práce a její důsledky 

Zpracovatelé kovů – doba bronzová, 

železná 

Vob – vývoj lidské 

společnosti 

F, Ch – výroba a zpracování 

kovů 

Čj – jazykové skupiny 

Z – orientace na mapě 

 

D-9-2-03 

uvede příklady 

 charakterizuje období pravěku v českých zemích 

 osvojí si poznatky o životě Keltů, Germánů, Slovanů 

Pravěk v českých zemích 

Keltové 

Vob – postavení člověka ve 

společnosti, náboženství 
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archeologických kultur na 

našem území  

 ukáže na mapě osídlení českých zemí v období 

pravěku 

Germáni 

Slované 

Čj, Vob – kulturní památky 

 

NEJSTARŠÍ CIVILIZACE. 

KOŘENY EVROPSKÉ 

KULTURY  

D-9-3-01 - rozpozná 

souvislost mezi přírodními 

podmínkami a vznikem 

prvních velkých 

zemědělských civilizací 

 vysvětlí souvislosti mezi přírodními podmínkami a 

vznikem starověkých států 

 ukáže na mapě nejstarší starověké státy 

 seznámí se s podstatou společenského uspořádání 

Charakteristika starověku 

Předpoklady vzniku státu 

Nejstarší starověké civilizace 

Společenské uspořádání starověké 

společnosti 

Z – orientace na mapě, 

přírodní podmínky 

Vob – vznik státu, postavení 

člověka ve společnosti, 

náboženství 

VMegS3 

 

D-9-3-02 

uvede nejvýznamnější typy 

památek, které se staly 

součástí světového kulturního 

dědictví  

 uvede souvislost mezi vznikem písma a vznikem 

státu a objasní význam vzniku písma 

 chápe přínos staroorientálních civilizací pro rozvoj 

evropské kultury 

 uvědomuje si prolínání kulturních vlivů 

Písmo 

Přední východ – Mezopotámie, Persie, 

Palestina 

Egypt 

Indie, Čína 

Čj – vznik, vývoj a význam 

písma 

Čj, Vob, VV – věda, 

literatura, umění, vzdělanost, 

architektura 

 

D-9-3-03 

demonstruje na konkrétních 

příkladech přínos antické 

kultury a uvede osobnosti 

antiky důležité pro evropskou 

civilizaci, zrod 

křesťanství a souvislost  

s judaismem   

 chápe přínos antické kultury pro rozvoj evropské 

civilizace 

 vyjmenuje některé významné řecké a římské 

osobnosti  

 seznámí se s projevy náboženských představ a jejich 

vývojem 

 charakterizuje křesťanství 

 chápe souvislost mezi křesťanstvím a judaismem 

Řecko – minojské období 

              mykénské období 

              homérské období antické 

Řecko - archaické   období, klasické 

období 

Makedonie 

Helénismus 

Kultura starověkého Řecka 

Řím – Etruskové 

           království , republika, císařství 

Rozpad římské říše 

Kultura starověkého Říma 

Počátky křesťanství   

Střední Evropa a její styky  s antickým 

Středomořím           

Vob – filozofie, náboženství 

Čj, Vob, VV – věda, 

literatura, umění, vzdělanost, 

architektura, divadlo 

Tv – olympijské hry, 

sportovní hry 

VMegS3 

 

D-9-3-04 

porovná formy vlády a 

postavení společenských 

skupin v jednotlivých státech a 

vysvětlí podstatu antické 

demokracie 

 charakterizuje postavení společenských skupin v 

nejstarších starověkých státech 

 seznámí se s různými formami vlády v jednotlivých 

starověkých státech 

 chápe podstatu aténské demokracie 

Starověké civilizace 

Typy vlády ve starověkých státech 

(království, císařství, republika) 

Sociální struktura společnosti 

Aténská demokracie 

Vob – formy vlády, 

postavení člověka ve 

společnosti, jeho práva a 

povinnosti 
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Dějepis 7. ročník 

Očekávané výstupy RVP 

 

Ročníkové výstupy Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Poznámky 

KŘESŤANSTVÍ A 

STŘEDOVĚKÁ EVROPA 

D-9-4-01 

popíše podstatnou změnu   

evropské situace, která 

nastala v důsledku příchodu 

nových etnik, christianizace 

a vzniku států   

 popíše vliv stěhování národů na vývoj v Evropě 

 charakterizuje období středověku a osvojí si jeho 

periodizaci  

 seznámí se s úlohou křesťanství 

Charakteristika středověku a jeho 

periodizace 

Význam církve, christianizace 

Osídlování Evropy po rozpadu 

západořímské říše  

Francká říše 

Svatá říše římská 

Anglie 

Francie 

Byzantská říše 

Arabové a Turci 

Seveřané a Vikingové 

Slované  

Z – orientace na mapě, 

přírodní podmínky 

Vob – náboženství, 

postavení člověka ve 

společnosti, formy vlády 

 

 

D-9-4-02 

porovná základní rysy 

západoevropské, byzantsko- 

slovanské a islámské 

kulturní 

oblasti  

 popíše a porovná základní rysy západoevropského 

kulturního okruhu, byzantsko – slovanské a  islámské 

kulturní oblasti 

 uvědomí si obohacení Evropy kulturními odkazy 

Orientu 

 charakterizuje islám  

Kultura raného středověku 

Francká říše 

Byzanc 

Přínos arabské kultury pro Evropu 

Islám 

Vob – kulturní památky, 

náboženství 

 

 

D-9-4-03 

objasní situaci 

Velkomoravské říše a vnitřní 

vývoj českého státu a 

postavení těchto státních 

útvarů v evropských 

souvislostech  

 seznámí se s příčinami vzniku prvních státních útvarů 

na našem území 

 charakterizuje vývoj Velkomoravské říše a její 

význam v evropských souvislostech 

 popíše vývoj českého státu a jeho význam v 

evropských souvislostech 

 seznámí se se státotvornou úlohou panovnických 

dynastií 

 uvědomí si duchovní odkaz patronů českých zemí 

Sámova říše 

Velkomoravská říše (územní 

rozsah, politický vývoj, 

christianizace, kultura, postavení v 

rámci Evropy) 

Počátky a rozvoj českého státu za 

vlády Přemyslovců a Lucemburků a 

jeho postavení v Evropě - Čechy v 

době knížecí 

První čeští králové 

Poslední přemyslovci 

Vláda Lucemburků 

Doba poděbradská a Jagellonci 

Z – orientace na mapě 

Vob – náboženství, 

postavení člověka ve 

společnosti, jeho práva  a 

povinnosti, způsob vlády 

Čj, Vob – kulturní 

památky, vzdělanost 

 

D-9-4-04 

vymezí úlohu křesťanství a 

víry v životě středověkého 

 učí se chápat úlohu křesťanství a víry v životě člověka 

 seznamuje se s příčinami konfliktů mezi světskou a 

církevní mocí 

Křesťanství 

Papežské schizma 

Křížové výpravy 

Vob – náboženství, 

kulturní památky 

Z – orientace na mapě 
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člověka, konflikty mezi 

světskou a církevní mocí, 

vztah křesťanství ke 

kacířství a jiným věroukám 

  

 popíše vztah křesťanství ke kacířství a jiným 

věroukám 

Církevní a rytířská kultura 

D-9-4-05 

ilustruje postavení 

jednotlivých vrstev 

středověké společnosti,  

uvede příklady románské a 

gotické kultury  

 seznámí se s uspořádáním feudální společnosti 

 učí se charakteristice dobového životního stylu z 

hlediska sociálního 

 charakterizuje románskou a gotickou kulturu a 

jmenuje příklady památek obou kultur  

Struktura středověké společnosti 

Způsob života jednotlivých 

společenských vrstev 

Románská kultura a gotická kultura 

v našich zemích a v Evropě 

Vob – postavení člověka 

ve společnosti, umělecké 

slohy, kulturní památky 

Čj – vzdělanost, literární 

památky 

Hv – románská a gotická 

hudba  

 

OBJEVY A DOBÝVÁNÍ 

POČÁTKY NOVÉ DOBY 

D-9-5-01 

vysvětlí znovuobjevení 

antického ideálu člověka, 

nové myšlenky žádající 

reformu církve včetně 

reakce církve na tyto 

požadavky   

 učí se chápat změny politické, hospodářské, sociální a 

kulturní v období vrcholného středověku a raného 

novověku 

 dokáže vysvětlit pojmy renesance a humanismus a 

určí, co bylo podnětem pro jejich vznik 

 vysvětlí rozdíl ve vnímání světa ve středověku a v 

období renesance 

 seznámí se s problémy, které vedly ke kritice církve a 

vyústily v reformaci a protireformaci 

Vrcholný a pozdní středověk 

Vznik měst, růst jejich významu 

Renesance a humanismus v českých 

zemích a v Evropě 

Reformace a protireformace 

Z – orientace na mapě 

Vob – umělecké slohy, 

kulturní památky, 

náboženství, změny 

způsobu  myšlení  

Čj – vzdělanost, literární 

památky 

Hv – renesanční hudba 

 

D-9-5-02 

vymezí význam husitské 

tradice pro český politický a 

kulturní život   

 seznámí se s příčinami a průběhem husitské revoluce 

 popíše význam husitství pro český kulturní i politický 

život 

 

Mistr Jan Hus 

Husitská revoluce – příčiny, 

průběh, výsledky, významné 

osobnosti, význam husitské tradice 

Čj – vzdělanost, Hus a 

český jazyk 

Z – orientace na mapě 

Vob – náboženství, 

struktura společnosti, 

práva a povinnosti 

občanů, vztahy mezi 

lidmi 

 

D-9-5-03 

popíše a demonstruje průběh  

zámořských objevů, jejich 

příčiny a důsledky  

 charakterizuje příčiny, průběh a důsledky zámořských 

objevů 

 popíše hlavní objevné cesty a vysvětlí jejich význam 

 vyjmenuje významné mořeplavce 

Objevné plavby – příčiny, průběh, 

důsledky 

Významní mořeplavci 

Z – orientace na mapě, 

charakteristika 

přírodních podmínek 

Vob – vztahy mezi lidmi 

 

D-9-5-04 

objasní postavení českého 

státu v podmínkách Evropy 

rozdělené do řady 

mocenských a náboženských 

center a jeho postavení 

 seznámí se s vývojem českého státu  a jeho 

postavením v rámci Evropy 

 charakterizuje habsburskou monarchii 

 učí se chápat postavení českého státu uvnitř 

habsburské monarchie 

Anglie 

Francie 

Svatá říše římská 

Český stát v předbělohorském 

období 

Vznik habsburské monarchie 

Vob – formy vlády, 

náboženství, struktura 

společnosti, práva a 

povinnosti lidu 

Z – orientace na mapě 
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uvnitř habsburské monarchie Postavení českých zemí v 

habsburské monarchii 

D-9-5-05 

objasní příčiny a důsledky 

vzniku třicetileté války a 

posoudí její důsledky 

 určí předpoklady, příčiny a záminku třicetileté války 

 popíše průběh třicetileté války 

 charakterizuje důsledky třicetileté války pro české 

země i Evropu 

Předpoklady, příčiny a záminka 

třicetileté války 

Průběh třicetileté války 

České stavovské povstání 

České země za třicetileté války 

Důsledky třicetileté války 

Čj – J. A. Komenský, 

pobělohorské období 

 

D-9-5-06 

na příkladech evropských 

dějin konkretizuje 

absolutismus, konstituční 

monarchie, 

parlamentarismus 

 rozumí pojmům absolutismus, konstituce, 

parlamentarismus 

 charakterizuje různé typy monarchií 

Státní zřízení habsburské 

monarchie, Francie, Anglie, Ruska 

Z – orientace na mapě 

Vob – formy vlády, 

postavení člověka ve 

společnosti, jeho práva a 

povinnosti 

 

D-9-5-07 

rozpozná základní znaky 

jednotlivých kulturních stylů 

a uvede jejich představitele a 

příklady významných 

kulturních památek 

 rozpozná jednotlivé kulturní styly (románský, gotický, 

renesanční) a charakterizuje je 

 vyjmenuje významné představitele jednotlivých 

kulturních stylů 

 uvede příklady významných kulturních památek 

Románský sloh 

Gotika 

Renesance 

Čj – literární památky 

Vob – umělecké slohy 
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Dějepis 8. ročník 

Očekávané výstupy RVP 

 

Ročníkové výstupy Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Poznámky 

D-9-5-07 

rozpozná základní znaky 

jednotlivých kulturních stylů a 

uvede jejich představitele a 

příklady významných 

kulturních památek  

 rozpozná jednotlivé kulturní styly (baroko, rokoko, 

klasicismus, romantismus, biedermeier) a charakterizuje 

je 

 vyjmenuje významné představitele jednotlivých 

kulturních stylů 

 uvede příklady významných kulturních památek 

 charakterizuje osvícenství 

 dokáže objasnit význam reforem Marie Terezie a Josefa 

II. 

Baroko 

Rokoko 

Klasicismus 

Romantismus 

Biedermeier 

Osvícenství 

Vláda Marie Terezie a Josefa II. 

Čj – literární památky, 

vzdělanost 

Vob – umělecké slohy, 

struktura společnosti, 

formy vlády, 

náboženství, změna 

myšlení 

Vv – výtvarné památky, 

architektura 

 

MODERNIZACE 

SPOLEČNOSTI 

D-9-6-01 

vysvětlí podstatné 

ekonomické, sociální, 

politické a kulturní změny ve 

vybraných zemích a u nás, 

které charakterizují 

modernizaci společnosti  

 získává a třídí informace charakterizující ekonomické, 

sociální, politické a kulturní změny 

 charakterizuje životní styl jednotlivých společenských 

vrstev 

 uvádí příklady změn v myšlení vybraných osobností, 

které měly největší vliv na změny v oblasti ekonomické, 

sociální a politické 

 charakterizuje pojem „modernizace společnosti“ 

 uvede souvislost vlivu britského impéria na svět a vznik 

USA 

Industrializace a její důsledky pro 

společnost 

Vznik a formování občanské 

společnosti 

Vzdělanost, věda a technika  

Řešení sociální otázky v 18. a 19. 

století 

Vznik USA 

Vytvoření Rakousko – Uherska 

Sjednocení Itálie a Německa 

Vob – změna v myšlení 

lidí, postavení člověka ve 

společnosti, práva a 

povinnosti občanů 

 

 

D-9-6-02 

objasní souvislost mezi 

událostmi francouzské 

revoluce a napoleonských 

válek na jedné straně a 

rozbitím starých 

společenských struktur 

v Evropě na straně druhé  

 získává a třídí informace o francouzské revoluci z 

různých zdrojů 

 charakterizuje příčiny, průběh a důsledky francouzské 

revoluce 

 seznámí se s průběhem napoleonských válek 

 popíše vliv francouzské revoluce  a napoleonských 

válek na vývoj v Evropě 

 charakterizuje uspořádání Evropy po Vídeňském 

kongresu 

 popíše vliv francouzské revoluce a napoleonských válek 

na růst revolučního a národně – osvobozeneckého hnutí 

v Evropě  

Francouzská revoluce – příčiny, 

průběh, důsledky 

Napoleonské války 

Vliv francouzské revoluce  a 

napoleonských válek na vývoj v 

Evropě 

Uspořádání Evropy po Vídeňském 

kongresu 

Revoluční a národně – osvobozenecké 

hnutí v Evropě 

Vob – postavení člověka 

ve společnosti, práva   a 

povinnosti občanů 

 

 

D-9-6-03 

porovná jednotlivé fáze 

utváření novodobého českého 

 seznámí se s národními hnutími v Evropě 

 charakterizuje postavení českých zemí v habsburské 

monarchii 

Revoluce v letech 1848 – 1849 v 

Evropě a v českých zemích 

České národní obrození 

Z – orientace na mapě 

Čj – národní obrození 

Vob – postavení člověka 
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národa v souvislosti 

s národními hnutími 

vybraných evropských národů  

 popíše jednotlivé fáze utváření novodobého českého 

národa 

 porovnává jednotlivé fáze utváření novodobého českého 

národa s národním hnutím v Anglii, Francii, Německu, 

Itálii, Řecku, Rakousku  - Uhersku a Rusku 

 

 

ve společnosti, práva   a 

povinnosti občanů 

D-9-6-04 

charakterizuje emancipační 

úsilí významných sociálních 

skupin; uvede požadavky 

formulované ve vybraných 

evropských revolucích  

 popíše postavení sociálních skupin v jednotlivých 

zemích Evropy: ve Francii, Německu, Itálii, habsburské 

monarchii, Rusku 

 seznámí se se snahami sociálních skupin ve vybraných 

zemích dosáhnout zlepšení jejich postavení, rozšíření 

jejich práv na úrovni občanské i národní 

 uvede požadavky formulované v revolucích ve Francii, 

Německu, Itálii, habsburské monarchii 

Emancipace národů 

Revoluční hnutí 1848 - 1849 

Vob – postavení člověka 

ve společnosti, práva a 

povinnosti občanů 

 

 

D-9-6-05 

na vybraných příkladech 

demonstruje základní politické 

proudy  

 charakterizuje základní politické proudy 2. poloviny 19. 

a počátku 20. století 

 objasní pojmy ústava, politické strany, občanská práva a 

povinnosti 

 porovná cíle vybraných politických stran a jejich vliv na 

dění ve společnosti  

Počátky dělnického hnutí, feminismu, 

pacifismu 

Politické proudy a politická hnutí, nové 

politické strany (konzervatismus, 

liberalismus, demokratismus, 

socialismus)  

Vob – postavení člověka 

ve společnosti, práva   a 

povinnosti občanů 

 

 

D-9-6-06 

vysvětlí rozdílné tempo 

modernizace a prohloubení 

nerovnoměrnosti vývoje 

jednotlivých částí Evropy a 

světa včetně důsledků, ke 

kterým tato nerovnoměrnost 

vedla, charakterizuje soupeření 

mezi velmocemi a vymezí 

význam kolonií  

 vyhledává v různých zdrojích a třídí informace 

dokládající modernizaci 

 ukáže rozdíly v tempu modernizace v jednotlivých 

částech Evropy a světa 

 popíše důsledky nerovnoměrného vývoje 

 charakterizuje pojem kolonie a popíše jejich význam v   

mocenském boji 

 objasní důsledky narůstajícího napětí mezi mocnostmi  

 

Průmyslová revoluce – změny v 

kulturní, společenské, politické a 

hospodářské oblasti 

Vývoj v západní, východní a 

jihovýchodní Evropě, v USA, 

Japonsku, v koloniálních a závislých 

zemích 

Imperialismus, kolonialismus 

Význam kolonií 

Konflikty mezi velmocemi – mocenská 

seskupení na přelomu století 

Z – orientace na mapě, 

hospodářský zeměpis 

 

 

MODERNÍ DOBA 

D-9-7-01 

na příkladech demonstruje 

zneužití techniky ve světových 

válkách a jeho důsledky 

 uvede příklady zavedení techniky do života lidí 

 chápe úlohu vědy a techniky v rozvoji společnosti 

 vysvětlí příčiny a důsledky 1. světové války 

 popíše zneužití vědy a techniky v 1. světové válce  

Vědecko - technický pokrok 

1. světová válka – příčiny, průběh, 

důsledky 

 

Z – orientace na mapě 
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Dějepis 9. ročník 

Očekávané výstupy RVP 
 

Ročníkové výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Poznámky 

MODERNÍ DOBA 

D-9-7-01 

na příkladech demonstruje 

zneužití techniky ve 

světových válkách a jeho 

důsledky 

 vyhledává a třídí informace o rozvoji vědy a techniky 

ve 20. století 

 vysvětlí příčiny a důsledky 2. světové války 

 uvede příklady zneužití vědy a techniky v 2. světové 

válce 

Věda a technický pokrok ve 20. století 

2. světová válka – příčiny, průběh bojů 

v Evropě a v Tichomoří, domácí a 

zahraniční odboj, důsledky 

Z – orientace na mapě 

 

 

D-9-7-02 

rozpozná klady a 

nedostatky demokratických 

systémů  

 charakterizuje demokratické systémy Poválečné uspořádání světa 

Demokratické systémy 

Vob – demokracie, občan a 

jeho práva a povinnosti 

Z – orientace na mapě 

 

 

D-9-7-03 

charakterizuje jednotlivé 

totalitní systémy, příčiny 

jejich nastolení v širších 

ekonomických a politických 

souvislostech a důsledky 

jejich existence pro svět, 

rozpozná destruktivní sílu 

totalitarismu a vypjatého 

nacionalismu  

 chápe pojem totalita  

 popíše rozdíl mezi totalitním a demokratickým 

systémem 

 charakterizuje znaky totalitních systémů 

 zkoumá sociálně – ekonomické prostředí zemí s 

totalitním systémem 

 uvede příčiny vzniku totalitních systémů 

Totalitní systémy – souvislost s 

politickou a hospodářskou situací v 

meziválečném období 

Fašismus v Itálii 

Nacismus v Německu 

Komunismus v SSSR 

Boj demokratických sil proti totalitním 

režimům 

Politické, ekonomické a mocenské 

důsledky pro Československo a celý 

svět 

Vob – práva a povinnosti 

občanů, formy vlády 

 

D-9-7-04 

na příkladech vyloží 

antisemitismus, rasismus a 

jejich nepřijatelnost 

z hlediska lidských práv  

 uvede příklady lidských práv 

 charakterizuje a uvede příklady porušování lidských 

práv  

 vysvětlí pojmy antisemitismus, rasismus a jejich 

nepřijatelnost z hlediska lidských práv 

Totalitní systémy 

Zločiny proti lidskosti – holokaust, 

bolševická genocida 

Vob – Deklarace lidských 

práv 

 

 

D-9-7-05 - zhodnotí 

postavení Československa 

v evropských souvislostech 

a jeho vnitřní sociální, 

politické, hospodářské a 

kulturní prostředí 

 vysvětlí kulturní, politickou a hospodářskou situaci v 

ČSR během jeho vývoje 

 objasní sociální a národnostní problémy v 

Československu 

 charakterizuje postavení Československa v 

evropských souvislostech 

ČSR mezi válkami 

Hospodářství v ČSR 

Zahraniční politika 

Kultura a věda mezi válkami 

Rozbití ČSR 

ČSR za 2. světové války 

Vob – kulturní památky, 

vzdělanost, umění, 

architektura 

 

 

 

ROZDĚLENÝ A 

INTEGRUJÍCÍ SE SVĚT 

D-9-8-01 

 popíše důsledky 2. světové války a vznik nových 

poválečných ekonomicko – politických systémů 

 objasní příčiny bipolárního rozdělení světa 

Důsledky 2. světové války  Období 

studené války –  bipolární rozdělení 

světa  

Vob – lidská práva, 

kulturní památky 

Z – orientace na mapě 
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vysvětlí příčiny a důsledky 

vzniku bipolárního světa, 

uvede příklady střetávání 

obou bloků  

 uvede příklady způsobu  řešení problémů bipolárního 

světa a střetávání obou bloků 

 

Vývoj v Československu v letech 1945 

– 1948, po únoru 1948, období 

komunistického režimu, snaha o změnu 

v 60. letech, období normalizace, 

sametová revoluce v listopadu 1989, 

vývoj po listopadu 1989 

Charakteristika vývoje v zemích 

východního bloku ve srovnání s 

vývojem v západních zemích  

Kultura a věda v poválečném období 

 

D-9-8-02 

vysvětlí a na příkladech 

doloží mocenské a politické 

důvody euroatlantické 

hospodářské a vojenské 

spolupráce  

 vyhledává a třídí příklady problémů nutných řešit v 

globálních souvislostech 

 zjišťuje příčiny vzniku těchto problémů 

 popíše důvody společného řešení 

 uvede příklady euroatlantické hospodářské a vojenské 

spolupráce 

Politický, hospodářský, sociální a 

ideologický vývoj v evropských zemích 

i mimoevropských zemích  

 

Z – orientace na mapě, 

hospodářský zeměpis 

 

 

9-8-03 

posoudí postavení 

rozvojových zemí  

 vyjmenuje příčiny rozpadu koloniálního systému 

 vysvětlí pojem rozvojová země 

 charakterizuje postavení rozvojových zemí  

 uvádí příklady možné pomoci těmto zemím 

Rozpad koloniálního systému – 

dekolonizace 

Rozvojové země 

Mimoevropský svět 

Z – orientace na mapě, 

hospodářský zeměpis 

 

 

D-9-8-04 

prokáže základní orientaci 

v problémech současného 

světa  

 sleduje aktuální vývoj světa a porovnává řešení 

některých situací s řešením v minulosti  

 orientuje se v problémech současného světa 

 vyjmenuje globální problémy lidstva, hledá příklady a 

možnosti řešení 

 popíše změny v důsledku rozvoje vědy, techniky, 

kultury 

 charakterizuje pluralismus kultur 

Problémy současného světa 

Globální problémy lidstva a jejich 

řešení 

Rozvoj vědy a techniky, pluralismus 

kultur  

Z – orientace na mapě, 

hospodářský zeměpis, 

globální problémy 

Vob – pluralismus kultur, 

globální problémy 
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5.11. Předmět – Výchova k občanství 

5.11.1. Úvod 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 

Vzdělávání v předmětu Výchova k občanství se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí 

s orientací žáků v sociální sféře a s jejich začleňováním do různých společenských vztahů a vazeb. 

Otevírá cestu sebepoznávání a poznávání osobnosti druhých lidí a k pochopení vlastního i cizího 

jednání v kontextu různých životních situací. Tato vzdělávací oblast přispívá také k rozvoji finanční 

gramotnosti a k osvojení pravidel chování při běžných rizikových situacích i při mimořádných 

událostech. 

Seznamuje žáky se vztahy v rodině a širších společenstvích, s hospodářským životem a rozvíjí jejich 

orientaci ve světě financí. Přibližuje žákům úkoly důležitých politických institucí a orgánů a ukazuje 

možné způsoby zapojení jednotlivců do občanského života. 

Učí žáky respektovat a uplatňovat mravní principy a pravidla společenského soužití a přebírat 

odpovědnost za vlastní názory, chování a jednání. Rozvijí občanské a právní vědomí žáků, posiluje 

smysl jednotlivců pro osobní i občanskou odpovědnost a motivuje žáky k aktivní účasti na životě 

demokratické společnosti. 

Časové a organizační vymezení  

Učivu je věnována jedna vyučovací hodina v 6., 7., 8. a 9. ročníku. 

Místo realizace předmětu bude probíhat převážně v kmenové třídě, ale výuka může být realizována 

i kdekoliv jinde, např. v učebně informatiky nebo ve studovně školy.  

K nejefektivnějším formám výuky patří práce s učebnicí, přístupnějšími historickými dokumenty, 

odbornou literaturou, interaktivní tabulí a výpočetní technikou. Jsou užívány dialogické metody a 

řešení úkolů s využíváním poznatků, které žáci získali i v jiných učebních předmětech, z televizních 

pořadů, z internetu, z tisku, z návštěv muzeí, kulturních památek apod. Žáci při využití výpočetní 

techniky využívají také výukové programy. Nedílnou součástí výuky je projektové a skupinové 

vyučování.  

Výchovné a vzdělávací prostupy, které směřují k utváření klíčových kompetencí 

Kompetence k učení 

 pro motivaci v hodinách výchovy k občanství volíme vhodné způsoby, metody a strategie, které 

podporují u žáků zvídavost  

 zajišťujeme žákům dostatek informačních zdrojů 

 vedeme žáky k samostatnému ohodnocení vlastní činnosti 

 vedeme žáky k pochopení nutnosti celoživotního vzdělávání  

 diskutujeme se žáky o překážkách a problémech v učení a práci  

Kompetence k řešení problémů 

 směřujeme žáky k řešení zadaných problémů a vedeme je ke spolupráci a respektu 

 učíme žáky vnímat různé problémové situace ve škole (žák – žák, učitel – žák) i mimo školu, 

hledáme společně způsoby řešení 

Kompetence komunikativní 

 učíme žáky vyjadřovat své myšlenky, pocity, názory a informace srozumitelně, souvisle a 

kultivovaně  

 učíme žáky vést konstruktivní dialog, reagovat na argumenty druhých a věnovat jim patřičnou 

pozornost 

 podporujeme přátelskou atmosféru ve třídě i v celé škole 

Kompetence sociální a personální 

 zařazujeme skupinovou práci tam, kde to učivo dovoluje 
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 podporou individuálních schopností žáků rozvíjíme růst jejich sebedůvěry, samostatného rozvoje, 

sebeúcty, ale i úcty k práci jejich spolužáků 

 vedeme žáky k respektování společně dohodnutých pravidel chování  

 vedeme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy   

Kompetence občanské 

 vysvětlujeme žákům základní společenské normy 

 vedeme je k zodpovědnému rozhodování a chování v krizových situacích  

 podporujeme jejich kladný vztah k životnímu prostředí  

 snažíme se ze žáků vychovat budoucí angažované občany společnosti 

Kompetence pracovní  

 pomáháme přistupovat k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, ale i z hlediska 

ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí 

 učíme je využívat znalosti a zkušenosti získané v předmětu Výchova k občanství v zájmu 

vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost  

 snažíme se, aby v dané situaci uměli poskytnout pomoc a o pomoc požádat 
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5.11.2. Výstupy předmětu – Výchova k občanství – 2. stupeň 

 

Výchova k občanství 6. ročník 

Očekávané výstupy RVP 

 

Ročníkové výstupy Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Poznámky 

ČLOVĚK VE 

SPOLEČNOSTI 

VO-9-1-07 

uplatňuje vhodné způsoby 

chování a komunikace 

v různých životních situacích, 

případné neshody či konflikty 

s druhými lidmi řeší nenásilným 

způsobem  

 svým chováním přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů 

 uvede příklady situací a příčin, v nichž mohou mezi lidmi vznikat 

konflikty 

 respektuje odlišné názory či zájmy lidí, je tolerantní k menšinám 

 zdůvodní důležitost jednání a rozhodování člověka na základě 

mravních hodnot 

 seznámí se se základními pravidly etikety 

 rozpozná projevy národnostní, náboženské a jiné nesnášenlivosti a 

vysvětlí, k jakým důsledkům může vést 

 vysvětlí, co je to svoboda člověka a zároveň na příkladech vysvětlí 

provázanost lidí 

 zapojuje se do společných činností žáků v rámci třídy, školy 

 podřizuje své chování školnímu řádu 

 vysvětlí význam komunikace v rodině, seznámí se s pojmy 

kompromis, tolerance, naslouchání, empatie 

Vztahy mezi lidmi 

Mezilidská komunikace 

Konflikty v mezilidských 

vztazích 

Problémy lidské 

nesnášenlivosti 

Pravidla chování, etiketa 

Svoboda a vzájemná závislost 

 

Naše škola 

Život ve škole 

Práva a povinnosti žáků 

 

Rodinný život 

Komunikace v rodině 

MuV1 

MuV2 

VDO1 

 

VO-9-1-10  

posoudí a na příkladech doloží 

přínos spolupráce lidí při řešení 

konkrétních úkolů a dosahování 

některých cílů v rodině, ve 

škole, v obci 

 vysvětlí pojem domova z hlediska své sounáležitosti s rodinou, 

obcí, regionem, vlastí 

 vysvětlí význam rodiny pro rozvoj osobnosti dítěte 

 vysvětlí význam harmonických vztahů mezi členy rodiny 

uvede, proč je výhodné vzájemně spolupracovat v rodině, ve škole, 

v obci 

 seznámí se s možnostmi řešení stresových situací a dalších 

problematických situací ve svém životě 

 seznámí se s fungováním obce, obecního zastupitelstva 

 pozná význam ochrany životního prostředí 

Rodinný život 

Rodina-postavení a role ženy a 

muže 

Rodina-místo návratů 

Vliv rodiny na rozvoj 

osobnosti dítěte 

Život ve škole 

I ve škole s pravidly 

Umění učit se 

Vyrovnávání se s problémy 

Obec 

Obecní zřízení 

Životní prostředí 

VDO1 

EV4 

 

ČLOVĚK, STÁT A 

HOSPODÁŘSTVÍ  

VO-9-3-02  

sestaví jednoduchý rozpočet 

 vysvětlí pojem rodinný rozpočet, dovede ho sestavit 

 umí vysvětlit pojmy vyrovnaný, schodkový a přebytkový rozpočet 

 jmenuje hlavní příjmy a výdaje domácnosti, pravidelné a 

jednorázové příjmy a výdaje 

Rodinný život 

Rodinný rozpočet 

Rodina dělá z domu domov 

Pomoc na dálku 
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domácnosti, uvede hlavní příjmy 

a výdaje, rozliší pravidelné a 

jednorázové příjmy a výdaje, 

zváží nezbytnost jednotlivých 

výdajů v hospodaření 

domácnosti, objasní princip 

vyrovnaného, schodkového a 

přebytkového rozpočtu 

domácnosti, dodržuje zásady 

hospodárnosti a vyhýbá se 

rizikům při hospodaření s penězi 

 objasní význam pomoci potřebným-např. adopce na dálku 

 dodržuje zásady hospodárnosti, učí se hospodařit s penězi  

 

Majetek, vlastnictví 

Funkce a podoby peněz 

Hospodaření s penězi 

 

 

ČLOVĚK, STÁT A PRÁVO  

VO-9-4-03  

objasní výhody demokratického 

způsobu řízení státu pro 

každodenní život občanů 

 vysvětlí význam základních státoprávních pojmů-stát, prezident, 

parlament, vláda,… 

 určí významné historické mezníky v dějinách země 

 uvede příklady významných osobností národa, země 

 seznámí se svátky naší země 

 na příkladech vyloží pojem vlastenectví a odliší ho od projevů 

nacionalismu 

 uvede symboly našeho státu 

 seznámí se se jmény našich prezidentů   

 vyloží pojem Ústava ČR 

 uvede principy demokracie 

 seznámí se se složkami státní moci, s principem voleb do 

zastupitelstev 

 uvede, co se rozumí pojmem státní občanství 

Má vlast 

ČR-demokratický právní stát 

Státní symboly 

Naši prezidenti 

Ústava ČR 

 

Principy demokracie 

Složky státní moci 

Státní občanství ČR 

Volby do zastupitelstev 

 

  

VO-9-4-05  

přiměřeně uplatňuje svá práva 

včetně práv spotřebitele a 

respektuje práva a oprávněné 

zájmy druhých lidí, posoudí 

význam ochrany lidských práv a 

svobod, rozumí povinnostem 

občana při zajišťování obrany

  

 seznámí se se základními lidskými právy, zná základní listiny, 

které se k problematice vztahují 

 objasňuje nebezpečí spojená s krizovými situacemi z pohledu 

jednotlivce, včetně oblasti šikanování 

 objasňuje nebezpečí spojená s ohrožením bezpečnosti státu 

 objasňuje nebezpečí spojená s přírodními katastrofami  

Lidská práva 

Základní lidská práva 

Všeobecná deklarace lidských 

práv 

Deklarace práv dítěte 

Práva spotřebitele 

Obrana státu 

Krizové situace a chování 

občana v nich 

MuV3 

MeV2 

 

VO-9-4-06 

objasní význam právní úpravy 

důležitých vztahů – vlastnictví, 

pracovní poměr, manželství 

   

 seznámí se se základními právními vztahy-pracovní poměr,… Právní vztahy 

Pracovní poměr 

Vztah k majetku 

Manželství jako smlouva 
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Výchova k občanství  7. ročník 

Očekávané výstupy RVP 

 

Ročníkové výstupy Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Poznámky 

ČLOVĚK VE 

SPOLEČNOSTI 

VO-9-1-01 

objasní účel důležitých 

symbolů našeho státu a 

způsoby jejich používání 

 zná státní symboly a objasní jejich účel a použití Naše vlast 

Státní symboly 

  

VO-9-1-02 

rozlišuje projevy vlastenectví 

od projevů nacionalismu  

 rozpozná projevy nacionalismu od projevů vlasteneckého cítění  

 seznámí se s památnými místy naší země 

 orientuje se ve státních svátcích, svátcích a významných dnech 

naší země 

 připomene si kulturní tradice naší země a regionu 

 seznámí se s historií regionu a obce či města, kde žije 

Naše vlast 

Vlast a vlastenectví 

Zajímavá a památná místa 

naší země 

Státní svátky a významné 

dny 

Kulturní tradice a hodnoty 

Vlastenectví není 

nacionalismus 

Významní rodáci a kulturní 

tradice regionu 

Historie „mé“ obce 

VDO2 

VDO4 

 

 

VO-9-1-03  

zdůvodní nepřijatelnost 

vandalského chování a aktivně 

proti němu vystupuje 

 zná pojmy morálka, vandalství, pravidla soužití 

 aktivně vystupuje proti vandalství 

 ve škole se řídí pravidly školního řádu 

Zásady lidského soužití 

Pravidla chování 

Morálka a mravnost 

Vandalské chování 

VDO1  

VO-9-1-04  

zhodnotí nabídku kulturních 

institucí a cíleně z ní vybírá 

akce, které ho zajímají  

 rozumí pojmům kultura a umění 

 orientuje se v nabídce kulturních pořadů 

 snaží se poznat jiné kultury a porozumět odlišnostem 

 respektuje kulturní zvláštnosti, odlišné názory, způsoby chování 

a myšlení 

 seznámí se ve stručnosti s hlavními světovými náboženstvími 

 seznámí se s architektonickými styly 

 dokáže ocenit krásy naší vlasti 

 aktivně přistupuje k ochraně životního prostředí, uvědomuje si 

nutnost ochrany přírodního a kulturního bohatství 

Člověk a kultura 

Kultura, umění 

Kulturní instituce 

Víra a náboženství 

Různá světová náboženství 

Krásy naší země  

Architektonické styly 

Ochrana přírodního a 

kulturního bohatství 

  

VO-9-1-07 

uplatňuje vhodné způsoby 

 uvědomuje si  význam nenásilného řešení konfliktů 

 uvědomuje si význam hromadných sdělovacích prostředků a 

Život mezi lidmi 

Mezilidská komunikace 

  



 

Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa, příspěvková organizace 

156 

chování a komunikace 

v různých životních situacích, 

případné neshody či konflikty 

s druhými lidmi řeší 

nenásilným způsobem  

moderních technologií, vnímá zároveň jejich nebezpečí 

 

 

 

Konflikty v mezilidských 

vztazích 

Hromadné sdělovací 

prostředky 

VO-9-1-08  

objasní potřebu tolerance ve 

společnosti, respektuje 

kulturní zvláštnosti i odlišné 

názory, zájmy, způsoby 

chování a myšlení lidí, 

zaujímá tolerantní postoje k 

menšinám  

 sestaví si hodnotový žebříček 

  orientuje se v menšinách na našem území a dokáže je tolerovat 

menšiny národnostní, názorové, …) 

 pochopí, co nelze tolerovat-fašistické a xenofobní názory,… 

 

Vnitřní svět člověka 

Podobnost a odlišnost lidí 

Systém osobních hodnot 

 

Zásady lidského soužití 

Menšiny na našem území 

Tolerance k menšinovým 

názorům 

Co už nelze tolerovat 

  

VO-9-1-10  

posoudí a na příkladech doloží 

přínos spolupráce lidí při 

řešení konkrétních úkolů a 

dosahování některých cílů v 

rodině, ve škole, v obci  

 chápe výhody spolupráce lidí v rodině, škole obci 

 uvádí příklady takové spolupráce 

Zásady lidského soužití 

Výhody spolupráce lidí: 

rodina, škola, obec 

  

ČLOVĚK, STÁT A 

HOSPODÁŘSTVÍ  

VO-9-3-01  

rozlišuje a porovnává různé 

formy vlastnictví, včetně 

duševního vlastnictví, a 

způsoby jejich ochrany, uvede 

příklady 

 rozlišuje potřeby člověka 

 odliší potřeby důležité od nedůležitých 

 respektuje cizí majetek, dobře využívá a chrání majetek vlastní 

 uspokojuje své potřeby s ohledem na druhé 

 orientuje se ve formách vlastnictví 

 orientuje se ve funkcích peněz 

 ví, co je životní úroveň 

 postřehne nástrahy konzumní společnosti 

Majetek, vlastnictví 

Naše potřeby 

Statky a služby 

Formy vlastnictví 

Hmotné a duševní 

vlastnictví, jejich ochrana 

Funkce peněz 

Konzumní společnost 

Životní úroveň 

  

ČLOVĚK, STÁT A PRÁVO  

VO-9-4-01  

rozlišuje nejčastější typy a 

formy států a na příkladech 

porovná jejich znaky 

 zná znaky státu, rozlišuje různé typy a formy států Řízení společnosti 

Stát-znaky, typy a formy 

států 

Státní občanství ČR 

VDO4  

VO-9-4-03 

objasní výhody 

demokratického způsobu 

řízení státu pro každodenní 

život občanů  

 orientuje se v pojmech demokracie, volby, volební právo 

 zná historické souvislosti cesty k demokracii v ČR 

 obhájí význam sociálního dialogu v zemi 

 poznává způsoby účasti na veřejném životě 

Řízení společnosti 

Cesty k demokracii v našem 

státě 

Volby, volební právo 

Možnosti zapojení do 
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veřejného života 

Politický pluralismus 

Sociální dialog 

 

VO-9-4-02 

Rozlišuje a porovnává úkoly 

jednotlivých složek státní 

moci ČR i jejich orgánů a 

institucí, uvede příklady 

institucí a orgánů, které se 

podílejí na správě obcí, krajů, 

státu 

 odlišuje od sebe složky státní moci 

 orientuje se v orgánech a institucích samosprávy 

 vyjmenuje významné politické strany v zemi 

         

Právní základy státu 

Složky státní moci, jejich 

orgány a instituce 

Samospráva-orgány a 

instituce 

Nejvýznamnější politické 

strany v ČR 

  

VO-9-4-04 

Vyloží smysl voleb do 

zastupitelstev 

v demokratických státech a 

uvede příklady, jak mohou 

výsledky voleb ovlivňovat 

každodenní život občanů 

 odliší znaky demokratického státu od totalitního státu 

 seznámí se s nejdůležitějšími úřady ve státě  

Principy demokracie 

Znaky demokratického 

způsobu rozhodování a 

řízení státu 

Význam a formy voleb do 

zastupitelstev 

Styk s úřady 

  

MEZINÁRODNÍ VZTAHY, 

GLOBÁLNÍ SVĚT 

VO-9-5-04 

uvede některé globální 

problémy současnosti, vyjádří 

na ně svůj osobní názor a  

popíše jejich hlavní příčiny i 

možné důsledky pro život 

lidstva 

 uvědomuje si největší globální problémy současného světa 

 navrhuje možná řešení 

Globalizace 

Významné globální 

problémy současného světa 

a jejich možná řešení 

  

VO-9-5-05 

objasní souvislosti globálních 

a lokálních problémů, uvede 

příklady možných projevů a 

způsobů řešení globálních 

problémů na lokální úrovni – 

v obci, regionu 

 uvědomuje si potřebu vzájemné spolupráce mezi zeměmi 

 zajímá se o dění ve světě 

 orientuje se v nejvýznamnějších nadnárodních organizacích (EU, 

NATO, OSN,…) 

 seznámí se blíže s organizací EU 

 připomene si pojmy lidská práva, Všeobecná deklarace lidských 

práv, Listina základních práv a svobod, diskriminace, rasismus, 

xenofobie, svoboda, autorita, morálka, svědomí 

 uvědomuje si nutnost ochrany lidských práv 

 posuzuje svá vlastní práva a práva jiných a respektuje je 

Globalizace 

Globální svět 

Spolupráce mezi zeměmi 

Evropy a světa 

Nadnárodní organizace a 

aliance 

Globální problémy na 

lokální úrovni a jejich řešení 
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Výchova k občanství 8. ročník 

Očekávané výstupy RVP 

 

Ročníkové výstupy 
Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, 

průřezová 

témata 

Poznámky 

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI  

VO-9-1-03  

zdůvodní nepřijatelnost vandalského 

chování a aktivně proti němu 

vystupuje 

 zopakuje si pravidla chování, školní řád 

 odsoudí vandalské projevy chování 

Zásady lidského soužití 

Pravidla chování 

  

VO-9-1-05  

kriticky přistupuje k mediálním 

informacím, vyjádří svůj postoj k 

působení propagandy a reklamy na 

veřejné mínění a chování lidí  

 odhalí klamavou reklamu 

 zhodnotí kvalitu reklamních spotů v masmédiích 

Kulturní život 

Masová kultura 

Masmédia 

MeV5  

VO-9-1-06  

zhodnotí a na příkladech doloží 

význam vzájemné solidarity mezi 

lidmi, vyjádří své možnosti, jak může 

v případě potřeby pomáhat lidem v 

nouzi a jak pomoci v situacích 

ohrožení a obrany státu 

 zdůvodní potřebu lidské solidarity 

 dokáže dle svých možností pomoci člověku v nouzi 

 ví, jak se chovat v případě ohrožení státu, za krizových situací a 

v případě přírodních katastrof 

Lidská setkání 

Lidská solidarita 

Pomoc lidem v nouzi 

Obrana státu 

  

VO-9-1-07 

uplatňuje vhodné způsoby chování a 

komunikace v různých životních 

situacích, případné neshody či 

konflikty s druhými lidmi řeší 

nenásilným způsobem 

 zná asertivní práva a povinnosti 

 učí se zvládat stresové situace 

 upevňuje si pravidla zdravého života 

 pečuje o své zdraví 

 uvědomuje si význam relaxace 

 konflikt řeší nenásilným způsobem 

Člověk v sociálních vztazích 

Asertivní, pasivní a agresivní 

jednání 

Stres a jeho příčiny 

Tělesné a duševní zdraví, relaxace 

Konflikt, řešení náročných 

životních situací 

  

VO-9-1-09 

rozpozná netolerantní, rasistické, 

xenofobní a extremistické projevy 

v chování lidí a zaujímá aktivní postoj 

proti všem projevům lidské 

nesnášenlivosti 

 rozpozná projevy národnostní, náboženské aj. nesnášenlivosti a 

vysvětlí, k jakým důsledkům může vést  

 uvede a na příkladech rozliší případy morálního a nemorálního 

jednání, zaujme k nim vlastní postoj 

Zásady lidského soužití 

Vztahy mezi lidmi 

  

ČLOVĚK JAKO JEDINEC  

VO-9-2-01  

 uvědomuje si vývojové změny fyzické, psychické a sociální 

 přijímá rozdíly mezi lidmi jako přirozený jev 

Osobnost 

Osobnost, puberta, adolescence, 
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objasní, jak může realističtější poznání 

a hodnocení vlastní osobnosti a 

potenciálu pozitivně ovlivnit jeho 

rozhodování, vztahy s druhými lidmi i 

kvalitu života 

 dokáže pojmenovat hlavní znaky jednotlivých vývojových 

období 

 uvědomuje si význam motivace 

 popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a volní 

vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti, překonávat osobní 

nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru 

 seznámí se s hlavními pojmy této oblasti 

poznání sebe sama 

Sebepojetí, sebepoznání, vůle 

Motivy, zájmy, potřeby, hodnoty 

Temperament 

Vlohy, schopnosti, dovednosti, 

inteligence,… 

VO-9-2-02  
posoudí vliv osobních vlastností na 

dosahování individuálních i 

společných cílů, objasní význam vůle 

při dosahování cílů a překonávání 

překážek 

 dokáže vysvětlit rozdíl mezi pojmy vjem, smyslové vnímání, 

sociální vnímání, myšlení, myšlenková operace, paměť, 

pozornost, hra, práce, city 

 procvičuje různé druhy paměti 

 využívá poznatků při vlastním učení 

 dokáže vysvětlit rozdíly funkcí levé a pravé hemisféry 

Psychické procesy a stavy 

Smyslové poznávání skutečnosti 

Rozumové poznávání skutečnosti 

Paměť 

Hra, učení, práce 

City 

  

VO-9-2-03 - rozpozná projevy 

záporných charakterových vlastností u 

sebe i u druhých lidí, kriticky hodnotí 

a vhodně koriguje své chování a 

jednání 

 rozpozná projevy záporných vlastností u sebe i druhých lidí 

 snaží se tyto projevy korigovat 

Člověk jako jedinec 

Záporné charakterové vlastnosti, 

jak je korigovat 

  

VO-9-2-04  

popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat 

charakterové a volní vlastnosti, 

rozvíjet osobní přednosti, překonávat 

osobní nedostatky a pěstovat zdravou 

sebedůvěru 

 pěstuje zdravé sebevědomí, nepodceňuje se ani nepřeceňuje Člověk jako jedinec 

Zdravá sebedůvěra 

  

ČLOVĚK, STÁT A PRÁVO  

VO-9-4-05 

přiměřeně uplatňuje svá práva včetně 

práv spotřebitele a respektuje práva a 

oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí 

význam ochrany lidských práv a 

svobod, rozumí povinnostem občana  

 dokáže vysvětlit rozdíl mezi právními a morálními normami 

 dokáže vysvětlit pojmy právní vztah, právní řád,  právní odvětví 

 zopakuje si informace o lidských právech 

 zná Ústavu ČR a dokáže v ní vyhledat informace 

 rozlišuje moc zákonodárnou, výkonnou a soudní 

 rozlišuje principy levicových a pravicových politických stran 

 zná orgány EU a jejich funkce 

 zajímá se o aktuální dění v EU 

Právní minimum 

Morální a právní normy 

Právo soukromé a veřejné 

Právní vztah, Lidská práva 

Základy práva v ČR 

Ústavní zákony, moc 

zákonodárná, výkonná, soudní 

Politika, EU a právo 

VDO2 

VDO4 

 

VO-9-4-08 - dodržuje právní 

ustanovení, která se na něj vztahují, a 

uvědomuje si rizika jejich porušování 

 chápe význam dodržování pravidel v životě člověka 

 dodržuje společně stanovené zásady v třídním kolektivu 

Právní minimum 

Následky porušování norem 

  

VO-9-4-10 - rozpozná protiprávní 

jednání, rozliší přestupek a trestný čin, 

uvede jejich příklady 

 uvědomuje si potřebu dodržování pravidel pro fungování 

společnosti 

 uvědomuje si rozdíl mezi přestupkem a trestným činem 

Právní minimum 

Přestupek a trestný čin 

  

 



 

Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa, příspěvková organizace 

160 

Výchova k občanství 9. ročník 

Očekávané výstupy RVP 

 

Ročníkové výstupy Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Poznámky 

ČLOVĚK, STÁT A 

HOSPODÁŘSTVÍ  

VO-9-3-03  

na příkladech ukáže vhodné využití 

různých nástrojů hotovostního a 

bezhotovostního placení, uvede 

příklady použití debetní a kreditní 

platební karty, vysvětlí jejich 

omezení 

 rozlišuje podoby peněz, zná funkce peněz 

 snaží se dobře hospodařit s penězi 

 orientuje se ve formách placení, seznámil se s platebními 

kartami 

Peníze 

Funkce a podoby peněz 

Formy placení 

Platební karty 

  

VO-9-3-04 

vysvětlí, jakou funkci plní banky a 

jaké služby občanům nabízejí, 

vysvětlí význam úroku placeného a 

přijatého, uvede nejčastější druhy 

pojištění a navrhne, kdy je využít 

 vysvětlí, jakou funkci plní banky a které služby občanům 

nabízejí 

 vysvětlí pojmy úrok a úvěr 

 seznámil se s elektronickým bankovnictvím 

 ví, co znamená pojištění 

 

Hospodaření 

Banky a bankovnictví 

Bankovní služby, úrok, úvěr 

Elektronické bankovnictví 

Pojištění 

  

VO-9-3-05  

uvede a porovná nejobvyklejší 

způsoby nakládání s volnými 

prostředky a způsoby krytí deficitu 

 vyjmenuje základní zdroje příjmů a hlavní položky výdajů 

 vyjmenuje typy daní a vysvětlí jejich význam 

 rozlišuje různé formy vlastnictví 

 na příkladu kupujících a prodávajících vysvětlí fungování trhu 

 ví, co je státní rozpočet 

 

Hospodářství a ekonomika státu 

Zásahy státu do ekonomiky 

Fungování trhu 

Státní rozpočet, zdroje příjmů a 

výdaje 

Daně 

  

VO-9-3-07  

rozlišuje, ze kterých zdrojů 

pocházejí příjmy státu a do kterých 

oblastí stát směruje své výdaje, 

uvede příklady dávek a příspěvků, 

které ze státního rozpočtu získávají 

občané 

 uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu 

získávají občané 

 orientuje se v pojmech veřejné zdravotní a sociální pojištění 

 orientuje se v problematice půjček, chápe jejich klady i 

nebezpečí 

Sociální politika státu 

Sociální dávky, systém sociální 

péče 

Veřejné zdravotní pojištění a 

sociální pojištění 

Druhy pojištění 

Půjčky 

Formy pomoci státu rodinám 

  

VO-9-3-08  

rozlišuje a porovnává úlohu výroby, 

obchodu a služeb, uvede příklady 

jejich součinnosti 

 posoudí výhody a nevýhody zaměstnání a podnikání Možnosti podnikání v ČR 

Živnostenské oprávnění, 

živnostník, podnikatel 

Výhody a nevýhody zaměstnání a 

podnikání 

  



 

Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa, příspěvková organizace 

161 

VO-9-3-06 

na příkladu chování kupujících a 

prodávajících vyloží podstatu 

fungování trhu, objasní vliv nabídky 

a poptávky na tvorbu ceny a její 

změny, na příkladu ukáže tvorbu 

ceny jako součet nákladů, zisku a 

DPH, popíše vliv inflace na hodnotu 

peněz 

 umí vysvětlit, jak vzniká cena 

 umí vysvětlit inflaci 

Fungování trhu 

Tvorba ceny 

Nabídka a poptávka 

Inflace 

  

VO-9-4-06  

objasní význam právní úpravy 

důležitých vztahů – vlastnictví, 

pracovní poměr, manželství 

 objasní význam právní úpravy důležitých vztahů (vlastnictví, 

pracovní poměr, manželství) 

 přiměřeně uplatňuje svá práva, chápe práva druhých 

Občan a právo 

Odvětví práva v ČR 

Občanské právo 

Ochrana majetku 

Uzavírání smluv 

Povinnost k náhradě škody 

VDO4  

VO-9-4-07 

provádí jednoduché právní úkony a 

chápe jejich důsledky, uvede 

příklady některých smluv 

upravujících občanskoprávní vztahy 

– osobní přeprava; koupě, oprava či 

pronájem věci  

 provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich důsledky, 

uvede příklady některých smluv upravujících občanskoprávní 

vztahy  

Právní ochrana 

Orgány právní ochrany 

Správní řízení 

Trestní právo 

Uzavírání smluv 

  

VO-9-4-08 

dodržuje právní ustanovení, která se 

na něj vztahují, a uvědomuje si 

rizika jejich porušování  

 posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních 

cílů 

 prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své 

osoby při vstupu na trh práce 

 ví, jak vypadá pracovní smlouva 

Volba povolání 

Studijní a jiné předpoklady pro 

výkon zvoleného povolání 

Plánování vlastní budoucnosti 

První brigáda, první zaměstnání 

Brigáda a právo 

Pracovní smlouva 

  

VO-9-4-09 

rozlišuje a porovnává úkoly orgánů 

právní ochrany občanů, uvede 

příklad jejich činnosti a spolupráce 

při postihování trestných činů 

 určí, co je trestný čin a jak se liší od přestupku Občan a právo 

Trestní právo 

Trestný čin 

Orgány právní ochrany a sankce, 

které ukládají 

VDO2  

VO-9-4-11 - diskutuje o příčinách a 

důsledcích korupčního jednání 

umí diskutovat o negativních dopadech korupčního jednání 

 

Korupční jednání   

MEZINÁRODNÍ VZTAHY,  dokáže mluvit o životě v obci, o účasti občanů na správě a Globální svět   
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GLOBÁLNÍ SVĚT 

VO-9-5-01 

popíše vliv začlenění ČR do EU na 

každodenní život občanů, uvede 

příklady práv občanů ČR v rámci EU 

i možných způsobů jejich 

uplatňování 

řízení obce 

 zná obecní orgány a jejich fungování, totéž  umí vyjmenovat na 

úrovni státu, zná orgány EU 

 vyjmenuje výhody a nevýhody členství v EU 

Občanem své obce, státu, EU 

VO-9-5-02 

vede některé významné mezinárodní 

organizace a společenství, k nimž má 

vztah ČR, posoudí jejich význam ve 

světovém dění a popíše výhody 

spolupráce mezi státy, včetně 

zajišťování obrany státu a účasti v 

zahraničních misích  

 vyjmenuje významné mezinárodní organizace a ví, ve kterých 

je ČR členem 

diskutuje o významu a potřebě zahraničních misí 

 uvede výhody spolupráce států 

Svět kolem nás, odpovědnost 

člověka za osud planety 

Mezinárodní organizace, ve 

kterých figuruje ČR 

Význam spolupráce států 

Obrana státu 

Zahraniční mise 

VDO3 

VDO4 

 

VO-9-5-03 

uvede příklady některých projevů 

globalizace, porovná jejich klady a 

zápory 

 zajímá se o dění doma i ve světě 

 objasní souvislosti globálních a lokálních problémů 

Globální, lokální a individuální 

problémy a jejich řešení 

MeV2  

V-9-5-04 

uvede některé globální problémy 

současnosti, vyjádří na ně svůj 

osobní názor a popíše jejich hlavní 

příčiny i možné důsledky pro život 

lidstva 

 seznámí se s největšími globálními problémy současnosti a 

diskutuje o nich 

Vybrané globální problémy 

(chudoba, vzdělání, demografický 

vývoj, dětská práce, životní 

prostředí, zdraví, světový obchod, 

globální bezpečnost a rozvoj, 

imigrace, integrace) 

  

VO-9-5-05 

objasní souvislosti globálních a 

lokálních problémů, uvede příklady 

možných projevů a způsobů řešení 

globálních problémů na lokální 

úrovni – v obci, regionu 

 diskutuje o globálních problémech na lokální úrovni, uvede 

možná řešení 

Rozvojové cíle tisíciletí 

Ekologická stopa 

Jak může jedinec bojovat proti 

globálním problémům 

Globální problémy na lokální 

úrovni 

  

VO-9-5-06  

uvede příklady mezinárodního 

terorismu a zaujme vlastní postoj ke 

způsobům jeho potírání, objasní roli 

ozbrojených sil ČR při zajišťování 

obrany státu a při řešení krizí 

nevojenského charakteru 

 diskutuje o mezinárodním terorismu jako hrozbě současnosti, 

dokáže vyjmenovat některé teroristické organizace 

Mezinárodní terorismus-hrozba 

současnosti 

Teroristické organizace ve světě 

MuV5 

MeV5 
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5.12. Předmět – Fyzika 

5.12.1. Úvod 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vzdělávání v této oblasti směřuje k  poznávání přírody, uvědomování si užitečnosti přírodovědných 

poznatků a jejich aplikace v praktickém životě, rozvíjení dovednosti objektivně pozorovat, 

experimentovat, vytvářet a ověřovat hypotézy, vyvozovat z nich závěry a ty ústně i písemně 

interpretovat. Žáci se učí rozlišovat příčiny fyzikálních dějů, souvislosti mezi nimi, předvídat je a to 

hlavně v souvislosti s řešením praktických problémů.  

Obsahové, organizační a časové vymezení 

Předmět fyzika se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8 a 9. ročníku po dvou hodinách týdně. 

Vzdělávání je realizováno především v odborné učebně formou frontální výuky, sledování 

demonstračních experimentů, vlastnoručního provádění pokusů, řešení přiměřených úkolů, provádění 

laboratorních prací. Součástí výuky je práce s odbornou literaturou a využití výpočetní techniky. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení  

 pro motivaci volíme vhodné způsoby, metody strategie, které podporují u žáků zvídavost 

 pomáháme vytvářet komplexní pohled na přírodní jevy 

 vedeme žáky k samostatnému pozorování a experimentování 

 využíváme různých informačních zdrojů, porovnáváme a třídíme informace informací 

 vedeme žáky k samostatnému ohodnocení vlastní činnosti 

Kompetence k řešení problémů 

 směřujeme žáky k řešení zadaných fyzikálních problémů, k získávání informací a k nacházení 

shodných, podobných nebo odlišných znaků 

 vedeme žáky k využívání dovedností a vědomostí, k volbě vhodných logických, matematických 

a empirických postupů samostatného řešení 

Kompetence komunikativní  

 vedeme žáky k přesnému logicky uspořádanému vyjadřování, obhajování svých výroků 

 učíme žáky využívat různé informační zdroje a vést diskusi k získaným informacím 

 podporujeme přátelskou atmosféru ve třídě i mezi třídami, naslouchání a respektování názoru 

druhých 

Kompetence sociální a personální  

 zařazujeme práci ve skupinách, klademe důraz na spolupráci, toleranci, odpovědnost 

 vedeme žáky k respektování pravidel týmové práce, role jednotlivce ve skupině a jeho podíl 

na výsledku 

Kompetence občanské 

 usilujeme o dodržování pravidel slušného chování 

  vedeme žáky k zodpovědnosti za své jednání, ke spoluzodpovědnosti za práci týmu 

  diskutujeme s žáky o vlivu člověka na globální problémy lidstva a ekologických zdrojích energií 

Kompetence pracovní 

 usilujeme o dodržování bezpečnosti a pravidel první pomoci  

 vedeme žáky k bezpečnému zacházení s učebními pomůckami 

 podporujeme úsporné používání energií a ochranu životního prostředí  

 učíme je využívat znalosti a zkušenosti získané v tomto předmětu v zájmu svého vlastního rozvoje a 

své přípravy na budoucnost 
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5.12.2. Výstupy předmětu – Fyzika – 2. stupeň 

 

Fyzika 6. ročník 

Očekávané výstupy RVP 

 

Ročníkové výstupy Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Poznámky 

F-9-1- 02  

uvede konkrétní příklady 

jevů dokazujících, že se 

částice látek neustále 

pohybují a vzájemně na sebe 

působí 

 

 rozliší pojem látka a těleso 

 na konkrétním příkladu 

 rozeznává prakticky vlastnosti látek a těles 

 určí vodorovnost plochy libelou 

 změří velikost působící síly 

 vysvětlí rozdíl mezi pevnou, kapalnou a plynnou látkou 

z hlediska částicového složení 

 používá pojmy atom a molekula ve správných souvislostech 

(chemie), popíše složení atomu, uvede druh elektrického náboje 

protonu, elektronu, vysvětlí pojem protonové číslo a používá ho 

k určení prvku a počtu protonů a elektronů v atomech prvků (C, 

H, O, N, Si, Fe, S, Ca, Al, Cu, Zn) 

 určí ze znalosti počtu protonů a počtu elektronů, zda jde o kladný 

 či záporný iont nebo o neutrální atom 

 vysvětlí, zda dvě tělesa se budou elektricky přitahovat, 

odpuzovat či zda na sebe nebudou elektricky působit 

 

 

 

 

 využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na 

magnet 

 uvede druhy magnetických pólů u magnetu  

 ověří existenci magnetického pole v daném místě 

Látky a tělesa pevné, kapalné, plynné 

Vlastnosti látek pevných, kapalin a 

plynů 

Síla, gravitační síla, měření síly   

Částicové složení látek, atomy, 

molekuly, Brownův pohyb, difúze  

 

Elektrické vlastnosti látek 

Model atomu, jádro, protony, 

neutrony, elektrony 

Atomy různých chemických 

prvků, uspořádání prvků v periodické 

soustavě 

prvků 

Elektrování těles, 

vznik iontů, model atomu, elektrické 

pole 

Magnetické vlastnosti látek 

Magnety přírodní, umělé 

magnety, póly magnetu 

Magnetizace látky 

Magnetické pole, indukční 

čáry 

Magnetické pole Země 

Chemie – vlastnosti 

látek, periodická 

soustava prvků, atom, 

molekula, iont 

 

F – 9- 1- 01  

změří vhodně zvolenými 

měřidly některé důležité 

fyzikální veličiny 

charakterizující látky a tělesa 

 

 používá značky základních veličin a jejich jednotek 

 pracuje dle návodu, zpracuje jednoduchý protokol 

 dodržuje pravidla bezpečnosti práce při fyzikálních měřeních 

 změří objem kapalného a pevného tělesa pomocí odměrného 

válce 

 změří hmotnost pevného i kapalného tělesa pomocí laboratorních 

vah 

 změří čas pomocí stopek 

Pojem fyzikální veličina, Číselná 

hodnota a jednotka  

Značky základních veličin a jejich 

jednotky 

Fyzikální veličiny 

měření délky - jednotky, měřidla, 

přesnost měření, 

aritmetický průměr délky 
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 měření objemu kapalného i pevného 

tělesa-jednotky, měřidla, práce 

s odměrným válcem 

Měření času-jednotky, měřidla, druhy 

hodin 

F – 9 – 1 -04  

využívá s porozuměním 

vztah mezi hustotou, 

hmotností a objemem při 

řešení praktických problémů 

 

 vyhledává hustotu v MF tabulkách  

 uvede vztah mezi objemem, hmotností a hustotou 

 

Měření hmotnosti tělesa, měřidla pro 

měření hmotnosti - váhy, jednotky 

hmotnosti, měření hmotnosti pevného 

a kapalného tělesa 

Hustota - jednotky, měřidla,  

vztahy mezi hustotou, hmotností a 

objemem 

Matematika-převody 

jednotek, početní operace 

 

F – 9 – 1  - 03  

předpoví, jak se změní délka 

či objem tělesa při dané 

změně jeho teploty 

 změří teplotu tělesa teploměrem 

 vysvětlí podstatu použití kapalinového teploměru 

Měření teploty, změna délky či 

objemu těles při zahřívání nebo 

ochlazování, teploměry, změna 

teploty vzduchu v závislosti na čase 
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Fyzika 7. ročník 

Očekávané výstupy 

RVP 

 

Ročníkové výstupy  Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Poznámky 

F – 9 – 2 – 01  

rozhodne, jaký druh 

pohybu těleso koná 

výhledem k jinému 

tělesu 

F – 9 – 2  -  02  

využívá s porozuměním 

při řešení problémů a 

úloh vztah mezi 

rychlostí, dráhou a 

časem u  

rovnoměrného pohybu 

těles 

 objasní, zda je těleso v klidu či pohybu vzhledem k jinému tělesu 

 změří dráhu uraženou tělesem, zapíše výsledek 

 uvede jednotky času, převede jednotky minuta, hodina, sekunda 

 změří čas a zapíše výsledek 

 rozliší na základě předložených hodnot dráhy a příslušných časů, 

zda jde o pohyb rovnoměrný či nerovnoměrný 

 vyjádří graficky závislost dráhy na času, umí číst z grafu 

 používá vztah v = s : t , pro řešení příkladů 

 zapisuje slovní úlohu pomocí značek fyzikálních veličin 

 

Pohyb a klid tělesa 

Dráha jako délka trajektorie, Čas a 

jeho jednotka 

Pohyby těles - pohyb   rovnoměrný a 

nerovnoměrný, pohyb přímočarý a 

křivočarý 

Rychlost rovnoměrného pohybu, 

jednotky rychlosti 

a jejich převod 

Výpočet rychlosti tělesa, vztah mezi 

rychlostí dráhou a časem u 

rovnoměrného pohybu, průměrná 

rychlost 

 

Matematika-převody 

jednotek, početní 

operace 

 

 

F – 9 – 2 – 03  

změří velikost působící 

síly 

F – 9 – 2 – 04  

určí v konkrétní 

jednoduché situaci 

druhy sil působících na 

těleso, jejich velikosti, 

směry a výslednici 

 

 posoudí v konkrétní situaci, které dva objekty na sebe působí 

 uvede přibližnou charakteristiku jednotky síly newton 

 vyjádří velikost síly při dané jednotce jinou jednotkou síly 

 znázorní orientovanou úsečkou sílu o známé velikosti, směru a 

působišti 

 změří danou sílu siloměrem 

 používá vztah mezi gravitační silou a hmotností F=m.g při řešení 

problémů a úloh 

 určí pomocí olovnice svislý směr 

 určí graficky i výpočtem výslednici dvou sil působících na těleso 

ve stejných či opačných směrech 

 charakterizuje těžiště tělesa jako působiště gravitační síly 

působící na těleso 

 určí pokusně těžiště tělesa 

Vzájemné působení těles a jeho 

projevy, síla její jednotka, Znázornění 

síly, násobné či dílčí jednotky 

Gravitační pole a gravitační síla - 

přímá úměrnost mezi gravitační silou 

a hmotností tělesa, svislý směr 

působení 

Skládání sil - stejného směru, 

opačného směru, rovnováha sil,  

Těžiště tělesa a jeho vlastnosti 

 

  

F – 9 – 2 – 05  

využívá Newtonovy 

zákony pro objasňování 

či předvídání změn 

pohybu těles při 

působení stálé výsledné 

síly v jednoduchých 

 objasní podstatu prvního pohybového zákona - pokud na těleso 

nepůsobí výsledná síla, zůstává v klidu nebo pohybu rovnoměrně 

přímočarém 

 objasní podstatu druhého pohybového zákona – čím větší 

výsledná síla působí, tím v dané době je změna rychlosti větší, 

závislost hmotnosti a změny rychlosti při působení dané výsledné 

síly 

Newtonovy zákony – setrvačnosti, 

síly, akce a reakce 
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situacích 

 

 objasní podstatu třetího pohybového zákona 

F – 9 – 2 – 06  

aplikuje poznatky o 

otáčivých účincích síly 

při řešení praktických 

problémů 

 

 určí rameno síly, je-li dáno působiště a osa otáčení tělesa 

 používá vztah pro moment síly M=F.a, při řešení problémů 

 uvede jednotku momentu síly N.m 

 pokusně určí moment síly ze změřené síly a ramene síly 

 ověří experimentálně rovnováhu na páce 

 charakterizuje tlakovou sílu (síla působící kolmo k ploše) 

 uvede hlavní jednotku tlaku, používá vztah pro tlak p=F:S při 

řešení problémů a úloh 

 využívá poznatek mezi velikostí třecí a jejími důsledky v běžném 

životě 

 

 

Rovnováha na páce a pevné kladce, 

rameno síly, moment síly, jeho 

jednotka, páka a její vlastnosti, pevná 

kladka a její vlastnosti, užití páky a 

pevné kladky v praxi 

Tlaková síla a tlak - vztah mezi 

tlakovou silou, tlakem a obsahem 

plochy, na niž síla působí, jednotky 

tlaku a jejich převody, zmenšení a 

zvětšení tlaku v praxi 

Třecí síla - smykové tření, 

ovlivňování velikosti třecí síly 

v praxi, souvislost třecí síly 

s tlakovou silou, obsahem, drsností a 

materiálem třecích ploch 

  

F – 9 – 3 – 01  

využívá poznatky o 

zákonitostech tlaku 

v klidných tekutinách 

pro řešení konkrétních 

praktických problémů 

F – 9 – 3 – 02  

předpoví z analýzy sil 

působících na těleso 

v klidné tekutině 

chování tělesa v ní 

 

 objasní podstatu Pascalova zákona 

 používá ho při řešení problémů a úloh souvisejících hlavně 

s principem hydraulického lisu  

 používá vztah pro výpočet hydrostatického tlaku při řešení 

problémů a úloh 

 vysvětlí podstatu Archimédova zákona 

 objasní vznik vztlakové síly při ponoření tělesa do kapaliny, určí 

její velikost 

 z porovnání velikosti gravitační a vztlakové síly rozhodne, jak se 

těleso bude v kapalině chovat 

 vysvětlí vznik atmosférického tlaku a jeho změny 

 určí ze znalostí tlaku v uzavřené nádobě a atmosférického tlaku, 

zda je v nádobě přetlak nebo podtlak 

 

Pascalův zákon - hydraulická zařízení 

Působení grav. síly na kapalinu 

v klidu a její výpočet 

Hydrostatický   tlak - souvislost mezi 

hydrostatickým tlakem, hloubkou a 

hustotou kapaliny  

Archimédův zákon-vztlaková 

síla, potápění, vznášení se a plování 

těles v klidných tekutinách a její 

podmínky 

Atmosférický tlak, podtlak, přetlak 

vlastnosti plynů,atmosféra, 

atmosférický tlak, jeho vznik  

změny tlaku, Torricelliho pokus,  

vztlaková síla v plynech 

tlak plynu v uzavřené nádobě -

přetlak, podtlak, měřidla -manometry   

Zeměpis – atmosféra, 

význam a složení 

Chemie – vzduch a 

složení  

EV2 
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Fyzika 8. ročník 

Očekávané výstupy RVP 

 

Ročníkové výstupy Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Poznámky 

F – 9 – 4 – 01  

určí v jednoduchých 

případech práci vykonanou 

silou a z ní určí změnu 

energie tělesa 

F – 9 – 4 – 02  

využívá s porozuměním 

vztah mezi výkonem, 

vykonanou prací a časem 

F – 9 – 4 – 03  

využívá poznatky o 

vzájemných přeměnách 

různých forem energie a 

jejich přenosu při řešení 

konkrétních problémů a 

úloh 

 uvede hlavní jednotku práce (J), výkonu (W) 

 používá vztah W = F.s, P = W:t, pro řešení problémů a úloh 

 porovnává vnitřní energii těles ze znalosti teplot těles 

 uvádí možnosti změny vnitřní energie z praxe 

 vysvětlí pojem teplo jako změnu vnitřní energie při tepelné 

výměně 

 uvede příklady některých z forem tepelné výměny z praxe 

 

mechanická práce a výkon 

vztah práce a energie, jednotka 

práce, výkonu, další jednotky a 

jejich převod 

vztah mechanické práce, času a 

mechanického výkonu 

formy energie - pohybová a 

polohová energie, vnitřní 

energie, vzájemné přeměny a 

přenos pohybové a polohové 

energie,  

 

 

F – 9 – 4 – 04  

určí v jednoduchých 

případech teplo přijaté či 

odevzdané tělesem 

 

 uvede základní skupenské přeměny 

 vysvětlí souvislost přeměn se změnami vnitřní energie i 

částicové struktury látek 

 využívá znalostí při objasňování jevů v přírodě 

 vysvětlí, na čem závisí rychlost vypařování kapaliny 

 využívá těchto poznatků při řešení úloh 

 uvede faktory, na nichž závisí teplota varu kapaliny a užívá je při 

řešení problémů 

vnitřní energie a její souvislost 

s teplotou tělesa, změny vnitřní 

energie konáním práce a 

tepelnou výměnou 

teplo a jeho jednotka, měrná 

tepelná kapacita látky, určení 

tepla přijatého či odevzdaného 

tělesem, tepelné záření, energie 

slunečního záření a její využití 

přeměny skupenství - tání a 

tuhnutí, skupenské teplo tání,  

teplota tání,   

vypařování a kapalnění,  

hlavní faktory ovlivňující 

vypařování a teplotu varu 

kapaliny 

 

chemie – změny 

skupenství 
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F – 9 – 5 – 01  

rozpozná ve svém okolí 

zdroje zvuku a kvalitativně 

analyzuje příhodnost 

daného prostředí pro šíření 

zvuku 

F – 9 – 5 – 02  

posoudí možnosti 

zmenšování vlivu 

nadměrného hluku na 

životní prostředí 

 vysvětlí zdroj zvuku jako chvějící se těleso 

 uvede, že rychlost zvuku závisí na prostředí, v němž se zvuk šíří 

 vysvětlí tón jako zvuk vznikající pravidelným chvěním těles 

 objasní hlasitost zvuku, na čem závisí  

 objasní pojem hluk, možnosti jeho potlačení 

 vysvětlí vliv hluku na člověka a možnosti snížení jeho vlivu 

 

vlastnosti zvuku - látkové 

prostředí jako podmínka vzniku 

šíření zvuku, rychlost šíření 

zvuku v různých prostředích, 

odraz zvuku na překážce, 

ozvěna, pohlcování zvuku, 

frekvence a výška zvukového 

tonu, infrazvuk, ultrazvuk 

intenzita zvuku 

Přírodopis  – sluchové 

ústrojí, životní prostředí a 

zdraví 

 

 

F – 9 – 6 – 07  

využívá zákona o 

přímočarém šíření světla 

ve stejnorodém optickém 

prostředí a zákona odrazu 

světla při řešení problémů 

a úloh 

F – 9 – 6 – 08  

rozhodne ze znalosti 

rychlostí světla ve dvou 

různých prostředích, zda se 

světlo bude lámat ke 

kolmici či od kolmice, a 

využívá této skutečnosti při 

analýze průchodu světla 

čočkami 

 uvede příklady zdrojů světla 

 vysvětlí pojem optické prostředí a uvede jeho příklady 

 porovná rychlost šíření světla v různých optických prostředích 

 vysvětlí vznik stínu 

 objasní lom světla na optickém hranolu a rozklad světla 

 

vlastnosti světla - zdroje světla, 

rychlost světla ve vakuu a 

v různých prostředích, stín, 

zatmění Slunce a Měsíce,  

zobrazení odrazem na 

rovinném, dutém a vypuklém 

zrcadle (kvalitativně) 

zobrazení lomem tenkou 

spojkou a rozptylkou  

(kvalitativně) rozklad bílého 

světla hranolem 

 

 

přírodopis – zrakové 

ústrojí 
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Fyzika 9. ročník 

Očekávané výstupy RVP 

Ročníkové výstupy  

Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Poznámky 

F – 9 – 6 – 01  

sestaví správně podle 

schématu elektrický obvod a 

analyzuje správně schéma 

reálného obvodu 

F – 9 – 6 – 02  

rozliší stejnosměrný proud 

od střídavého a změří 

elektrický proud a napětí 

F – 9 – 6 – 03  

rozliší vodič, izolant a 

polovodič 

na základě analýzy jejich 

vlastností 

 nakreslí schéma daného obvodu 

 odliší pokusně vodič od izolantu 

 změří stejnosměrný proud ampérmetrem 

 objasní podstatu elektrického proudu u kovů, kapalin, plynů 

 uvede hlavní jednotku elektrického náboje (C) 

 vysvětlí pojem elektrostatická indukce a polarizace 

 uvede hlavní jednotku elektrického napětí – volt 

 změří stejnosměrné napětí v obvodu 

 

El. náboj a jeho jednotka 

El. síla a elektrické pole, siločáry e. 

pole 

vodič a izolant v el. poli  

el. obvod - zdroj napětí, spotřebič, 

spínač 

vodiče, zapojení sériové a paralelní 

el. proud, jednotka ampér, vlastnosti 

kovových, kapalných a plynných 

vodičů, izolantů 

  

F – 9 – 6 – 04  

využívá Ohmův zákon pro 

část 

obvodu při řešení 

praktických problémů 

 

 uvede hlavní jednotku elektrického odporu 

 vysvětlí souvislost elektrického odporu vodiče s jeho 

vlastnostmi 

 určí z odpovídajících veličin výsledné napětí, proud a odpor 

vodičů zapojených za sebou a vedle sebe 

 objasní podstatu reostatu a použije ho k regulaci proudu 

 objasní elektrickou energii jako energii elektrického pole 

 vypočítá úrok z dané jistiny 

 provádí jednoduché úrokování 

reostat 

el. energie a výkon,  

výpočet el. práce, výkonu, příkonu 

elektrického proudu 

el. napětí, jeho význam, podstata a 

zdroje  

elektrický článek, baterie, akumulátor 

veličiny Ohmova zákona a jejich 

vztahy, tepelné účinky e. proudu, el. 

odpor a jeho jednotka, souvislost 

odporu s délkou, průřezem, materiálem 

a teplotou vodiče 

výsledné napětí, proud a odpor vodičů 

zapojených za sebou a vedle sebe 

zeměpis – ekologické 

problémy lidstva – 

znečištění hydrosféry a 

atmosféry 

chemie – paliva, ropa 

 

  

F–9–6–05  

využívá prakticky poznatky 

o 

působení magnetického pole 

na magnet a cívku s proudem 

a o vlivu změny 

 určí magnetické póly cívky pravidlem pravé ruky 

 ověří existenci magnetického pole v daném místě 

 uvede rozdíl mezi střídavým proudem a stejnosměrným 

 vysvětlí pojem perioda, amplituda, frekvence, efektivní 

hodnota střídavého proudu a napětí 

 určí kmitočet ze znalostí periody a naopak uvede jednotku 

magnetické pole cívky s proudem 

elektromagnet a jeho užití 

vzájemné silové působení mag. polí 

magnetů a el. proudů v přímých 

vodičích a cívkách, vznik 

indukovaného napětí ve vodiči vlivem 
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magnetického pole 

v okolí cívky na vznik 

indukovaného napětí v ní 

F – 9 – 6 – 06  

zapojí správně 

polovodičovou diodu 

objasní podstatu PN 

přechodu, podstatu a funkci 

polovodičové diody 

F – 9 – 4 – 05  

zhodnotí výhody a nevýhody 

využívání různých 

energetických  

zdrojů z hlediska vlivu na 

životní prostředí 

 

 

frekvence 

 objasní podstatu a funkci transformátoru 

 užívá vztah mezi počtem závitů a napětím na jeho cívkách 

při řešení problémů a úloh 

 uvede hlavní složky výroby a přenosu elektrické energie, 

vysvětlí jejich význam 

 vysvětlí pojem jaderná energie jaderná reakce 

 uvede užití jaderného záření 

 vysvětlí štěpení jádra atomu jako jeho rozpad na více částí 

 jmenuje hlavní části jaderné elektrárny a jejich funkci 

 uvede klady i zápory jaderné energetiky 

 

změn magnetického pole 

el. a mag. pole a síla, el.náboj, vznik 

střídavého proudu, pojmy amplituda, 

perioda, frekvence, 

efektivní proud a napětí, jednotka 

frekvence - hertz 

transformátor a jeho části, bezpečné 

chování při práci s elektrickými 

přístroji a zařízeními 

výroba a přenos elektrické 

energie 

polovodičová dioda a její funkce při 

průchodu stejnosměrného a střídavého 

proudu, přechod PN,polovodiče typu 

P,N,dioda v propustném a závěrném 

směru 

obnovitelné a neobnovitelné zdroje 

energie, uhlí, ropa, 

jaderné palivo, sluneční energie, 

energie větru, geotermální energie, 

energie vody 

jaderná energie – atomové jádro, pojmy 

nukleony, nuklidy, izotopy, 

radioaktivita, využití jaderného záření, 

štěpná reakce, jaderný reaktor jaderná 

elektrárna, ochrana lidí před 

radioaktivním zářením, jaderná 

energetika 

F – 9 – 7 – 01  

objasní (kvalitativně) 

pomocí poznatků o 

gravitačních silách  

pohyb planet kolem Slunce a 

měsíců planet kolem planet 

F – 9 – 7 – 02  

odliší hvězdu od planety na 

základě jejich vlastností 

 uvede, že sluneční soustava je tvořena Sluncem a osmi 

planetami, měsíci planet, planetkami, meteroidy, kometami 

 vysvětlí pojem oběžná doba planety 

 uvede pojem světelný rok jako dráhu uraženou světlem za 

rok 

 uvede hvězdu jako vesmírné plynné těleso 

 vysvětlí vznik záření, které hvězdy vysílají 

sluneční soustava - její hlavní složky, 

Slunce, planety, komety, měsíční fáze, 

pohyb planet ve sluneční soustavě, 

oběžná doba planety, světelný rok 

hvězdy - jejich složení, vysílání záření, 

vznik záření, Slunce-hvězda 

 

zeměpis – vesmír, 

stavba 
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5.13. Předmět – Chemie 

5.13.1. Úvod 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Ve výuce žáci získávají základní znalosti, vědomosti a praktické dovednosti v oblasti chemie. Učí se 

řešit problémy a správně jednat v praktických situacích i situacích havarijních a získávají praktické 

dovednosti při poskytování nezbytné první pomoci. Výuka směřuje k rozvíjení zájmu o obor. 

Časové a organizační vymezení, mezipředmětové vztahy 

Předmět chemie se vyučuje jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny 

týdně. Jeho obsah tvoří část obsahu vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání je realizováno 

v odborné učebně. Frontální výuka je spojována s prací ve skupinách, demonstračními pokusy a 

nácviky jednoduchých žákovských laboratorních prací. Výuka chemie úzce souvisí zejména 

s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda - Př - význam zelených rostlin, životní 

prostředí, zdraví, Fy - stavba a vlastnosti látek. Kromě toho souvisí i s M - např. v oblasti chemických 

výpočtů. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení 

 směřujeme žáky k vyhledávání potřebných informací, k jejich zpracování a využití k dalšímu studiu  

 vedeme žáky ke správnému vyjadřování a používání chemických symbolů, značek a termínů 

 volíme vhodné metody při poznávání látek a dějů, vedeme žáky k samostatnému pozorování 

Kompetence k řešení problémů 

 hledáme a navrhujeme další metody, které by přispěli k řešení daného problému 

 umožňujeme obhajování vlastního rozhodnutí 

 vedeme žáky k prověřování získaných poznatků a k jejich zdůvodňování 

 pomáháme zaznamenávat potřebné údaje a vyvozovat závěry 

Kompetence ke komunikaci 

 vedeme žáky k naslouchání druhým a k obhajování svého vlastního názoru 

 usilujeme o souvislý a srozumitelný slovní projev, přesné a logické uspořádání myšlenek 

a vyjadřování 

 respektujeme ostatní členy skupiny při společném řešení úkolů a jsme tolerantní 

Kompetence sociální a personální 

 usilujeme o tvorbu prostoru pro týmovou práci a práci ve skupině 

 usilujeme o smysluplnou práci pro všechny žáky 

 posilujeme u žáků sebevědomí tím, že je pověřuje odpovídajícími úkoly a zařazuje je do vhodně 

složených skupin a poskytuje jim dostatečnou a rychlou zpětnou vazbu 

Kompetence občanské  

 rozvíjíme u žáků pocit zodpovědnosti  

 respektujeme pravidla pro práci s chemickými látkami, dodržujeme pravidla slušného chování 

 diskutujeme se žáky nad globálními problémy chemickou cestou a vedeme je k přemýšlení nad 

konečnými důsledky 

 učíme žáky k ekologickému myšlení a jednání 

 učíme žáky spoluzodpovědnosti za zachování zdravého životního prostředí 

Kompetence pracovní 

 motivujeme žáky zařazením pokusu jako pravidelnou součást výuky 

 vedeme žáky k osvojování dovedností, pracovních návyků postupů potřebných k řešení problémů 

 dbáme na dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech 

 vedeme žáky k bezpečnému zacházení s učebními pomůckami a dodržování bezp. a hyg. zásad při 

práci 
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5.13.2. Výstupy předmětu – Chemie – 2. stupeň 
 

Chemie 8. ročník 

Očekávané výstupy RVP 

 

Ročníkové výstupy Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Poznámky 

POZOROVÁNÍ, POKUS 

A 

BEZPEČNOST PRÁCE 

CH-9-1-01  

určí společné a rozdílné 

vlastnosti látek 

 

 

 

 

CH-9-1-02  

pracuje bezpečně 

s vybranými dostupnými a 

běžně používanými 

látkami a hodnotí jejich 

rizikovost 

posoudí nebezpečnost 

vybraných dostupných 

látek, se kterými zatím 

pracovat nesmí 

CH-9-1-03 

objasní nejefektivnější 

jednání v modelových 

příkladech havárie 

s únikem nebezpečných 

látek 

 

 

 rozlišuje látky a tělesa 

 rozlišuje fyzikální a chemický děj 

 rozpozná u běžně známých dějů, kdy dochází k přeměnám látek 

 zkoumá jednoduché látky (cukr, sůl, atd…) 

 porovná společné a rozdílné vlastnosti vybraných látek 

 rozliší skupenství látek 

 pojmenuje změny skupenství 

 

 uvede zásady bezpečné práce v laboratoři 

 na základě výstražných symbolů a varování na etiketě posoudí 

nebezpečnost látek 

 umí poskytnout a přivolat první pomoc 

 

 

 

 

 zná všechna telefonní čísla integrovaného záchranného systému 

důležitá pro případ havárie 

 popíše zásady první pomoci při úrazu (poleptání, popálení, 

pořezání) v laboratoři nebo v domácnosti 

 

 

Látky a tělesa 

Fyzikální a chemický děj 

Vlastnosti látek – hustota, 

rozpustnost, tepelná 

a elektrická vodivost 

Skupenství látek 

 

 

Pravidla práce v odborné učebně i 

v běžném životě 

Standardní věty o nebezpečnosti a 

pokyny pro bezpečné zacházení, 

varovné značky a jejich význam 

 

 

Havárie chemických provozů 

Úniky nebezpečných látek 

Evakuace 

 

 

 

F: 6. ročník – opakování 

F: fyzikální veličiny, 

změny skupenství 

M: výpočet hustoty 

Př: smyslová soustava 

 

 

 

 

 

 

 

 

EV2 

 

SMĚSI 

CH-9-2-01  

rozlišuje směsi a chemické 

látky 

 

 

 rozliší směs stejnorodou a různorodou 

 uvede příklady plynných, kapalných a pevných směsí 

 popíše dělení směsí 

 

 správně používá termíny nasycený, nenasycený, zředěný a 

koncentrovaný roztok 

Směsi – stejnorodé (roztoky),  

různorodé 

 

 

Roztok nasycený, nenasycený, 

zředěný, koncentrovaný 

 

 

 

 

 

 

Příprava směsí a 

praktické provedení 

filtrace, usazování, 

krystalizace 
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CH-9-2-02  

vypočítá složení roztoků, 

připraví prakticky roztok 

daného složení 

 

CH-9-2-03  

vysvětlí základní faktory 

ovlivňující rozpouštění 

pevných látek 

 

CH-9-2-04  

navrhne postupy a 

prakticky provede 

oddělování složek směsí o 

známém složení, uvede 

příklady oddělování složek 

v praxi 

 

CH-9-2-05  

rozliší různé druhy vody a 

uvede příklady jejich 

výskytu a použití 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CH 9-2-06  

uvede příklady 

znečišťování vody a 

vzduchu v pracovním 

prostředí a domácnosti, 

navrhne nejvhodnější 

preventivní opatření a 

způsoby likvidace 

 umí vypočítat hmotností zlomek složky v roztoku 

 vyřeší výpočty složení roztoků 

 

 popíše vliv teploty, míchání a plošného obsahu pevné složky na 

rychlost jejího rozpouštění do roztoku 

 

 

 vysvětlí principy oddělování složek směsí – usazování, filtrace, 

destilace, krystalizace, sublimace 

 

 

 

 

 uvede základní fyzikální a chemické vlastnosti vody 

 vysvětlí, jak voda v závislosti na fyzikálních podmínkách mění 

své skupenství 

 pojmenuje správnými názvy vodu ve skupenství pevném, 

kapalném a plynném 

 uvede příklady znečišťování vody 

 popíše princip čištění vody a princip výroby pitné vody ve 

vodárnách 

 navrhne jak šetřit vodou v domácnosti 

 vysvětlí význam vody pro veškerý život na Zemi a navrhne 

způsoby ochrany vod v přírodě 

 

 zná základní složky vzduchu 

 vysvětlí význam kyslíku a oxidu uhličitého pro život na Zemi 

 zná příčiny znečišťování vzduchu 

 vysvětlí pojmy: imise, emise, skleníkový efekt, ozónová díra 

 zná různé druhy hasících prostředků 

 umí poskytnout 1. pomoc při popáleninách 

 

Hmotnostní  zlomek  

a koncentrace roztoku  

 

Vliv na rychlost rozpouštění pevné 

složky do roztoku 

 

 

Oddělování složek směsí  

 

 

 

 

 

Voda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzduch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Př: význam vody pro živé 

organismy, koloběh vody 

v přírodě, fotosyntéza, 

dýchání 

F: voda-skupenství, 

teplota varu, tuhnutí 

EV3  

 

Př: globální oteplování - 

tání ledovců 

D: změny klimatických 

podmínek a vývoj lidstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Voda 

Návštěva ČOV 

(Perknov–

Havlíčků Brod) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referáty na téma 

„Vzduch“-

Globální 

oteplování a my, 

Smog a jeho 

tvorba a co my? 
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znečištění   

ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ 

LÁTEK A CHEMICKÉ 

PRVKY 

CH-9-3-01  

používá pojmy atom a 

molekula ve správných 

souvislostech 

 

 

 

 

 

 

 

 

CH-9-3-02  

rozlišuje chemické prvky a 

chemické sloučeniny a 

pojmy užívá ve správných 

souvislostech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 popíše složení atomu 

 nakreslí schéma atomu 

 zná pojmy atomové jádro, elektronový obal, proton, neutron, 

valenční vrstva, valenční elektrony 

 umí vysvětlit pojem protonové číslo a používá je k určení prvků 

a počtu protonů a elektronů v atomech prvků 

 umí určit hmotnostní číslo v atomech prvků 

 zná a vysvětlí vztahy mezi počty protonů a elektronů v atomu 

 vysvětlí rozdíl mezi atomem a molekulou 

 ze vzorce určí počet atomů prvků v molekule 

 

 zná české názvy a umí zapsat značky vybraných prvků (H, Li, 

Na, K, Be, Mg, Ca, Cr, Ti, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ag, Au, pt, 

Hg, B, Al, C, Si, Sn, Pb, N, P, As, O, S, F, Cl, Br, I, At, he, Ne, 

Ar, Kr, Xe, Rn) 

 umí vysvětlit a používat vztah mezi stavbou obalu atomu a 

zařazení prvku v PSP 

 zná zakladatele PSP a umí aplikovat periodický zákon  

 umí se orientovat v PSP 

 rozliší periody a skupiny a pomocí nich umí zařadit a vyhledat 

prvek 

 chemická sloučenina - zná pojem chemická sloučenina 

 dokáže určit počet atomů prvků ve vzorci 

 zná názvosloví jednoduchých sloučenin (H2O, CO2, NaCl, 

H2SO4) 

 vysvětlí vznik iontů 

 rozlišuje význam pojmů kation a anion, používá je ve 

správných souvislostech 

 zapíše vznik kationtů a aniontů z atomů prvků 

 chemická vazba – rozumí pojmu elektronegativita prvku a umí 

ji vyhledat v PSP 

 rozumí obsahu pojmu chemická vazba 

 určí charakter chemické vazby podle elektronegativity 

 rozumí pojmu chemický vzorec 

 

 

 

Stavba atomu 

 

 

 

Molekula 

 

 

 

 

 

 

Chemické prvky, PSP 

 

 

 

 

 

 

 

Chemická sloučenina 

 

 

 

Iontové sloučeniny 

 

 

 

Chemická vazba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F: částicová stavba látek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práce s periodickou 

soustavou prvků 

Tvorba modelů 

molekul a 

sloučenin 
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CH-9-3-03  

orientuje se v soustavě 

chemických prvků, 

rozpozná vybrané kovy a 

nekovy a usuzuje na jejich 

možné vlastnosti 

 rozlišuje kovy, nekovy a polokovy 

 umí používat v souvislostech pojmy hustota, teplota varu, 

teplota tání, skupenství, vedení tepla a elektrického proudu 

 popíše vlastnosti vybraných chemických prvků (polokovy -  Si, 

alkalické kovy, kovy na Zemi - Fe, Al, Cu, Zn, Pb, Sn, Au, Ag, 

Hg, nekovy - H, O, C, S, P, halogeny) 

Kovy a jejich slitiny, polokovy, 

nekovy 

 

 

Př: minerály a horniny, 

těžba 

F: vodič, izolant, 

polovodič 

CHEMICKÉ REAKCE 

CH-9-4-01  

rozliší výchozí látky a 

produkty 

chemických reakcí, 

uvede příklady prakticky 

důležitých chemických 

reakcí, provede jejich 

klasifikaci a zhodnotí 

jejich využívání 

CH-9-4-02   

přečte chemické rovnice a 

s užitím zákona zachování 

hmotnosti vypočítá 

hmotnost výchozí látky 

nebo produktu 

CH-9-4-03   

aplikuje poznatky o 

faktorech ovlivňujících 

průběh chemických reakcí 

v praxi a při předcházení 

jejich nebezpečnému 

průběhu 

 

 

 rozumí pojmu výchozí látka a produkt 

 přečte jednoduché slučovací a rozkladné chemické rovnice  

 

 

 

 

 

 

 zapíše jednoduchou chemickou rovnici při zadání názvů a 

vzorců výchozích látek a produktů 

 aplikuje zákon zachování hmotnosti 

 dokáže upravit rovnice jednoduchých chemických reakcí 

 rozumí pojmu látkové množství a molární hmotnost, molární 

hmotnost umí vyhledat v PSP 

 vypočítá molární hmotnost sloučeniny 

 

 

 vysvětlí jak je ovlivněna rychlost chemických reakcí 

 

 

 

 

 

Chemická reakce 

Chemická rovnice  

 

 

 

 

 

 

Látkové množství a molární 

hmotnost 

 

 

 

 

 

 

 

Faktory ovlivňující rychlost 

chemické reakce 

 

 

 

 

M: racionální čísla 

 

ANORGANICKÉ 

SLOUČENINY 

CH-9-5-01   

porovná vlastnosti a 

použití vybraných, 

prakticky významných 

oxidů, kyselin, hydroxidů 

 vysvětlí pojem halogenid, oxid, sulfid, kyselina, hydroxid, soli 

 zná pravidla názvosloví  

 odvodí vzorec  z názvu a naopak 

 určí oxidační číslo prvků ve vzorci 

 zná vlastnosti a použití prakticky významných sloučenin (NaCl, 

NaF, AgI, CO2, SiO2, CaO, CO, SO2,  PbS, H2SO4, HCl, HNO3, 

NaOH, KOH, Ca(OH)2, NaNO3, KNO3, AgNO3, CuSO4, 

Halogenidy 

Oxidy 

Sulfidy 

Hydroxidy 

Kyseliny 

Soli 

 

Př: minerály a horniny 

Př: člověk a biosféra 

EV4 
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a solí a posoudí vliv 

významných zástupců 

těchto látek na životní 

prostředí 

 

 

 

 

 

 

CH-9-5-02  

vysvětlí vznik kyselých 

dešťů, uvede jejich vliv na 

životní prostředí a uvede 

opatření, kterými lze 

předcházet vzniku 

kyselých dešťů 

 

CH-9-5-03   

orientuje se na stupnici 

pH, změří reakci roztoku 

univerzálním 

indikátorovým papírkem a 

uvede příklady 

uplatňování neutralizace v 

praxi 

CaSO4, Na2CO3, NaHCO3, CaCO3) 

 správně ředí roztoky kyselina a hydroxidů 

 popíše a umí poskytnout první pomoc při zasažení pokožky 

roztokem kyseliny nebo hydroxidu 

 zapíše chemickou rovnicí vznik solí 

 uvede příklady neutralizace prováděné v běžném životě 

 

 umí rozlišit kyselinotvorné a zásadotvorné oxidy 

 popíše vznik kyselých dešťů, včetně látek, jež je způsobují 

 zhodnotí vliv kyselých dešťů na životní prostředí  i  různé 

objekty 

 

 

 

 rozumí pojmu pH 

 orientuje se na stupnici pH 

 rozlišuje kyselé a zásadité roztoky pomocí indikátorů 

 změří reakci roztoku univerzálním indikátorovým papírkem 

 zná barevné přechody lakmusu, fenolftaleinu a univerzálního 

indikátoru 

 dokáže zapsat ionizaci kyselin a hydroxidů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyselost a zásaditost roztoků 

 

 

 

 

 

 

pH, indikátory 
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Chemie 9. ročník    

Očekávané výstupy RVP 
 

Ročníkové výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Poznámky 

CHEMICKÉ REAKCE 

CH-9-4-01  

rozliší výchozí látky a 

produkty 

chemických reakcí, 

uvede příklady prakticky 

důležitých chemických reakcí, 

provede jejich klasifikaci a 

zhodnotí jejich využívání 

 

 

 

 

 

 

CH-9-4-02   

přečte chemické rovnice a 

s užitím zákona zachování 

hmotnosti vypočítá hmotnost 

výchozí látky nebo produktu 

CH-9-4-03   

aplikuje poznatky o faktorech 

ovlivňujících průběh 

chemických reakcí v praxi a 

při předcházení jejich 

nebezpečnému průběhu 

 

ORGANICKÉ 

SLOUČENINY 

 

CH-9-6-01  

rozliší nejjednodušší 

uhlovodíky, uvede jejich 

zdroje, vlastnosti a použití  

 

 obecně vyjádří reaktanty a produkty reakcí 

 dokáže klasifikovat jednoduché chemické rekce (reakce 

slučovací, rozkladné, neutralizaci, nahrazování, podvojná 

záměna) 

 vysvětlí pojem redukce a oxidace v závislosti na oxidačním čísle 

 zná pojem oxidační a redukční činidlo 

 určí v zápisu chemických rovnic oxidaci a redukci 

 rozezná redoxní reakce mezi ostatními chemickými reakcemi 

 vysvětlí rozdíl mezi exotermickou a endotermickou reakcí 

 zná rozdíl mezi exotermickým a endotermickým dějem 

 zná pojem anoda, katoda, elektrolyt 

 nakreslí schéma a vysvětlí děje na elektrodách při elektrolýze 

 uvede příklady využití elektrolýzy 

 popíše princip galvanického článku a uvede jeho využití 

 řeší nejjednodušší výpočtové úlohy z chemických rovnic 

 

 

 

 vysvětlí na základě reakcí výrobu surového železa 

 zná princip výroby oceli 

 popíše činitele ovlivňující rychlost koroze a způsoby ochrany 

předmětů před korozí 

 

 

 

 objasní základní vlastnosti uhlíku v organických sloučeninách 

(čtyřvaznou, řetězce atomů uhlíku, typy vazeb, typy vzorců) 

 zná definice alkanů, cykloalkanů, alkenů a alkynů  

 rozumí principu názvosloví uhlovodíků 

 zná řadu C1 – C10 

 zapíše názvy i různé vzorce uhlovodíků 

 popíše vlastnosti, určí výskyt a uvede příklady použití základních 

uhlovodíků 

 klade důraz na methan, ethan, propan, butan, ethen, ethin 

 chemickou rovnicí zapíše spalování methanu 

Klasifikace chemických reakcí 

 

 

 

Redoxní reakce 

 

 

 

Termochemie 

 

Elektrolýza 

 

 

Galvanický článek 

Výpočty z chemických rovnic 

 

 

 

Výroba surového železa 

Výroba oceli 

Koroze 

 

 

 

 

Uhlík a uhlovodíky 

Alkany 

Cykloalkany 

Alkeny 

Alkyny 

Areny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Př: vznik a vývoj živé 

hmoty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvorba modelů 

základních 

uhlovodíků 
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CH-9-6-02  

zhodnotí užívání fosilních 

paliv a vyráběných paliv jako 

zdrojů energie a uvede 

příklady produktů 

průmyslového zpracování ropy 

 

 

 

 

 

 

CH-9-6-03 

rozliší vybrané deriváty 

uhlovodíků, uvede jejich 

zdroje, vlastnosti a použití 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 definuje areny a vysvětlí pojem benzenové jádro 

 ovládá vzorce a vlastnosti benzenu a naftalenu 

 rozliší a vyjmenuje fosilní a ostatní paliva 

 vysvětlí užití uhlí jako paliva a suroviny pro chemický průmysl 

 zhodnotí spalování přírodních a vyráběných paliv z hlediska 

výhřevnosti a hlediska péče o životní prostředí 

 uvede výhody a nevýhody využívání fosilních a ostatních druhů 

paliv  

 zná základní informace o zpracování ropy a uhlí 

 uvede příklady produktů získávaných při frakční destilaci ropy 

 uvede příklady výrobků chemického průmyslu, kde výchozí 

surovinou je ropa nebo zemní plyn 

 rozumí pojmům krakování petroleje, karbonizace uhlí 

 

 vysvětlí vznik uhlovodíkového zbytku 

 halogenderiváty – umí používat obecný princip názvosloví 

 rozumí pojmům charakteristická skupina a uhlovodíkový zbytek 

 uvede základní freony, vlastnosti a užití teflonu 

 popíše používání freonů v praktickém životě a jejich vliv na 

životní prostředí  

 zná princip halogenové žárovky 

 hydroxysloučeniny (alkoholy, fenoly) - zná vzorce, význam a 

užití metanolu, etanolu, glycerolu, fenolu 

 vysvětlí podstatu alkoholového kvašení 

 diskutuje na téma: Škodlivost alkoholu na lidský organismus 

 karbonylové sloučeniny (aldehydy, ketony) – uvede vzorce, 

význam a využití formaldehydu a acetonu 

 karboxylové kyseliny - umí vzorce, význam a využití kyseliny 

mravenčí a octové 

 zná základní kyseliny vázané v tucích (kys. palmitová, kys. 

stearová, kys. olejová) 

 zná pojem aminokyseliny a základní zástupce (kys. šťavelová, 

kys. citrónová, kys. vinná, kys. mléčná) 

 estery – vysvětlí pojem 

 zapíše rovnici neutralizace a esterifikace karboxylových kyselin 

 vybaví si výchozí látky, produkty a podmínky průběhu 

fotosyntézy 

 umí zapsat fotosyntézu chemickou rovnicí 

 dokáže rozdělit sacharidy podle složitosti molekul na mono-, 

 

 

Paliva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halogenderiváty 

 

 

 

 

 

Hydroxysloučeniny (alkoholy, 

fenoly) 

 

 

Karbonylové sloučeniny  

 

Karboxylové kyseliny 

 

 

 

Aminokyseliny 

 

Estery 

 

 

 

Sacharidy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Př: trávicí soustava, zdravý 

životní styl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt „Ropa“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozlišujeme 
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CH-9-6-04  

orientuje se ve výchozích 

látkách a produktech 

fotosyntézy a koncových 

produktů biochemického 

zpracování, především 

bílkovin, tuků, sacharidů CH-

9-6-05  

určí podmínky postačující pro 

aktivní fotosyntézu 

 

 

CH-9-6-06  

uvede příklady zdrojů 

bílkovin, tuků, sacharidů a 

vitamínů 

oligo- a polysacharidy 

 uvede vzorec, výskyt a význam glukosy, fruktosy, sacharosy 

 zná výskyt a význam škrobu, glykogenu, celulosy 

 vyvodí podstatu diabetes 

 utřídí tuky podle původu na rostlinné a živočišné 

 zná základní rostliny, ze kterých se získávají oleje 

 napíše rovnici vzniku tuků (esterifikaci) 

 vyjmenuje nasycené a nenasycené kyseliny obsažené v tucích 

 objasní vlastnosti tuků a jejich vhodný obsah ve stravě člověka 

 vysvětlí pojmy žluknutí a ztužování tuků 

 zná princip zmýdelnění 

 diskutuje o vlastnostech mýdel, pracích prášků a saponátů a 

jejich vlivu na životní prostředí 

 zná zdroje bílkovin ve výživě a jejich význam pro život člověka 

 vyjmenuje příklady zdroje bílkovin, tuků, sacharidů a jejich 

vlastností 

 uvede obecné zásady a důvody pro jejich začlenění do stravy 

 rozumí pojmům vitamín, enzym a hormony a zná jejich hlavní 

funkce  

 

 

 

 

 

 

 

Lipidy 

 

 

 

 

Proteiny 

 

Biokatalyzátory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EV2 

 

 

 

 

 

Př: trávicí soustava, 

hormony 

sladivost sacharidů 

CHEMIE A SPOLEČNOST 

CH-9-7-01 

zhodnotí využívání prvotních a 

druhotných surovin z hlediska 

trvale udržitelného rozvoje na 

Zemi 

 

CH-9-7-02 

Aplikuje znalosti o principech 

hašení požárů na řešení 

modelových situací z praxe 

CH-9-7-03 

Orientuje se v přípravě a 

využívání různých látek 

v praxi a jejich vlivech na 

životní prostředí 

 

 vysvětlí rozdíl mezi plastem a přírodním materiálem 

 rozumí pojmům monomer, polymer a makromolekulární látka 

 zná vlastnosti, využití a běžné zkratky plastů, včetně možnosti 

recyklace 

 zná podstatu syntetických vláken (polyamidy a polyestery) 

 ví o zásadách bezpečné práce s hořlavinami 

 zná princip hoření a hašení plamene 

 zná základní rozdělení hořlavin 

 

 jmenuje skupiny běžně dostupných léčiv a způsoby jejich použití 

 popíše bezpečné a k životnímu prostředí šetrné zacházení 

s mycími a čistícími prostředky v domácnosti 

 chápe význam léčiv a možnosti jejich zneužívání 

 uvede příklady zákonně i nezákonně prodávaných omamných a 

návykových látek 

 popíše příklady následků účinků nadměrné konzumace drog 

(včetně kouření a používání alkoholu) na lidský organismus 

Plasty a syntetická vlákna 

 

 

 

 

Hašení plamene 

 

 

 

Chemie v životě člověka 

Léčiva 

Pesticidy 

Detergenty 

Drogy 

Otravné látky 

Chemizace 

EV3 

EV4 

 

 

 

 

 

Př: trávicí soustava,  

Spr: pesticidy 

Projekt – chemizace 

(průmyslová 

výroba) 
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5.14. Předmět – Přírodopis 

5.14.1. Úvod 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vzdělávání v předmětu přírodopis směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o přírodu a přírodniny, 

seznamování se se stavbou živých organismů a umožnění poznat přírodu jako systém, jehož součásti 

jsou vzájemně propojena přírodní fakta. Žáci se učí aplikovat přírodovědné poznatky v praktickém 

životě. Naučí se chápat podstatné souvislosti mezi stavem přírody a lidskou činností. 

Vzdělávání je realizováno frontální výukou s demonstračními pomůckami. Dále dle charakteru učiva 

jsou realizovány laboratorní práce, přírodovědné vycházky a exkurze. 

Vzdělávací obsah je uspořádán logicky od seznámení se vznikem Země, života a dalším vývojem, přes 

základní podmínky života na Zemi až po systematiku rostlin a živočichů a seznámení se s neživou 

přírodou. Učivo je uspořádáno tak, aby od šestého do devátého ročníku postupně stoupaly nároky 

na abstraktní myšlení žáka. Celým obsahem prolíná a do všech témat a ročníků zasahuje 

environmentální problematika s důrazem na ekologické myšlení v globálních souvislostech. 

Obsahové, organizační a časové vymezení 

   Předmět přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. V 6. – 8. ročníku 

dvě hodiny týdně, v 9. ročníku jednu hodinu týdně. Výuka je realizována v kmenových třídách, 

odborné učebně, případně v terénu v okolí školy. 

Učivo je rozděleno do následujících okruhů: 

Obecná biologie a genetika 

Biologie hub 

Biologie rostlin 

Biologie živočichů 

Biologie člověka 

Neživá příroda 

Základy ekologie 

Praktické poznávání přírody 

Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření 

klíčových kompetencí 

Kompetence k učení 

 vedeme žáky k vyhledávání, třídění a efektivnímu využívání informací v učení a v praktickém 

životě 

 umožňujeme porovnávat získané výsledky, nalézat v nich souvislosti a vyvozovat závěry 

 pomáháme výsledky pozorování zpracovávat, vyhodnocovat a využívat pro studium 

Kompetence k řešení problémů 

 zařazujeme metody, při kterých žáci sami navrhují řešení, docházejí k závěrům a vyhodnocují 

získaná fakta 

 využíváme širokého spektra zdrojů informací k řešení problémů s použitím vlastního úsudku 

a zkušeností 

Kompetence komunikativní 

 vedeme žáky k respektování názoru druhých, k souvislé a výstižné formulaci myšlenek a názorů 

 snažíme se zapojit všechny žáky do diskuse 

 umožňujeme prezentaci prací žáků, žáci mají možnost sami zhodnotit výsledky své práce a 

reagovat na hodnocení ostatních, argumentovat, přijmout kritiku 

Kompetence sociální a personální 

 spolupracujeme při řešení problémů 

 posilujeme sebedůvěru žáků a pocit zodpovědnosti 

 vedeme žáky k utváření příjemné atmosféry v týmu 
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Kompetence občanské 

 dodržujeme pravidla slušného chování 

 vedeme žáky k chápání základních ekologických souvislostí a environmentálních problémů, 

k respektování požadavků na kvalitní životní prostředí 

Kompetence pracovní 

 dodržujeme bezpečnostní a hygienické pravidla při práci s mikroskopickými preparáty a s živými 

přírodninami 

 zapojujeme aktivně žáky do ochrany životního prostředí (třídění odpadů, sázení stromků, čištění 

studánek apod.) 

 

V souladu s mezipředmětovými vztahy a plánem EVVO byly v zájmu posílení a obohacení výuky 

v oblasti přírodovědné gramotnosti orientačně nastíněny exkurze pro jednotlivé ročníky:  

 

Ročník   Místo 

 

1. ZOO Jihlava – výukový program  

2. Farma Úhořilka, Pavlov – dravci 

3. ZOO Jihlava – výukový program 

4. ZOO Jihlava – výukový program 

5. Mravenec – naučná stezka Křemešník 

6. ZOO Jihlava – výukový program 

7. ENVIROPOL Jihlava 

8. ZOO Jihlava, ASMJ Jihlava – třídění odpadů, Čistička odpadních vod 

9. ZAS Lípa - bioplynka 

 

 

Další možnosti  

Chaloupky Horní Krupá – výukový program 

Ekofarma EDEN Bystřice nad Pernštejnem – výukový program 
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5.14.2. Výstupy předmětu – Přírodopis – 2. stupeň 

 

Přírodopis 6. ročník 

Očekávané výstupy RVP 

 

Ročníkové výstupy Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Poznámky 

OBECNÁ BIOLOGIE A 

GENETIKA 

P-9-1-01  

rozliší základní projevy a 

podmínky života, orientuje se 

v daném přehledu vývoje 

organismů 

 vysvětlí vznik Země, atmosféry a hydrosféry 

 objasní pojmy litosféra, pedosféra, biosféra 

 chápe význam Slunce jako zdroje energie 

 dokáže popsat vznik prvních organismů  

 umí vysvětlit pojem fotosyntéza a zhodnotit její význam 

 dělí přírodu na živou a neživou 

 objasní rozdíl mezi organickými a anorganickými látkami  

 uvědomuje si existenci vztahů mezi jednotlivými skupinami 

organismů 

 zná základní období vývoje života 

Vznik a vývoj Země, atmosféry a 

hydrosféry 

Ostatní sféry Země 

Látky organické a anorganické 

Fotosyntéza 

Vývoj života na Zemi 

 

 

 

 

EV1 

EV2 

Z: přírodní obraz 

Země (biosféra) 

 

 

P-9-1-02  

popíše základní rozdíly mezi 

buňkou rostlin, živočichů a 

bakterií a objasní funkci 

základních organel 

 zná základní biologické vědy 

 definuje buňku jako základní stavební a funkční jednotku živých 

organizmů 

 popíše základní stavbu rostlinné a živočišné buňky, uvede 

rozdíly 

 popíše a zná funkce jednotlivých organel 

 rozumí pojmu prokaryontní a eukaryotní  

 popíše mikroskop 

 umí sestavit mikroskopický preparát 

Biologické vědy 

Stavba rostlinné a živočišné 

buňky 

Stavba mikroskopu 

 

 LP- pozorování 

buněk pod 

mikroskopem 

P-9-1-03  

rozpozná, porovná a objasní funkci 

základních orgánů rostlin a 

živočichů 

 vyjmenuje základní projevy všech živých organismů 

 umí sestavit potravní pyramidu a potravní řetězec 

 rozumí pojmům producent, konzument (býložravec, všežravec, 

masožravec), rozkladač, uvede příklady  

 vysvětlí a uvede příklady parazitizmu a symbiózy 

 

Projevy živých organismů 

Vzájemné vztahy organismů 

v přírodě – potravní vztahy, 

potravní pyramida 

  

P-9-1-04  

třídí organismy a zařadí vybrané 

organismy do říší a nižších 

taxonomických jednotek 

 zná základní rozdíly mezi organismy jednobuněčnými a 

mnohobuněčnými 

 ví, co znamená kolonie a uvede příklad 

 rozumí pojmům pletivo, tkáň, orgány a orgánové soustavy 

 správně určí druh, rod a říši organismů 

 je si vědom jména Carl von Linné 

 

Jednobuněčné a mnohobuněčné 

organismy 

Třídění organismů 

 

 

  

P-9-1-05 

vysvětlí podstatu pohlavního a 

 zná pojmy pohlavní a nepohlavní rozmnožování a uvede jejich 

příklady 

Pohlavní a nepohlavní 

rozmnožování 
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nepohlavního rozmnožování a jeho 

význam z hlediska dědičnosti 

 vysvětlí pojem dědičnost a uvede příklady   

P-9-1-06  

uvede příklady dědičnosti 

v praktickém životě a příklady 

vlivu prostředí na utváření 

organismu 

 zná příčiny proměnlivost organismů 

 zná rozdíl mezi křížením a šlechtěním 

 zná hlavní znaky zelených řas 

 popíše jejich životní prostředí, rozmnožování a význam 

 vyjmenuje základní zástupce 

Nebuněčné a jednobuněčné 

organismy 

Řasy 

  

P-9-1-07  

uvede na příkladech z běžného 

života význam virů a bakterií 

v přírodě a pro člověka 

 vyjmenuje hlavní znaky virů a baktérií 

 objasní rozdíl mezi viry a bakteriemi 

 uvede příklady nemocí, které způsobují viry a bakterie 

 zná užitečné a škodlivé bakterie 

 popíše, jak se liší buňka baktérií a sinic 

 vysvětlí, proč vzniká vodní květ  

 

Viry 

Bakterie 

 

Sinice 

  

BIOLOGIE HUB 

P-9-2-01  

rozpozná naše nejznámější jedlé a 

jedovaté houby s plodnicemi a 

porovná podle charakteristických 

znaků 

P-9-2-02 

vysvětlí různé způsoby výživy hub 

a jejich význam v ekosystémech a 

místo v potravních řetězcích 

 zná základní rozdělení hub (houby bez plodnic, houby 

s plodnicemi) 

 popíše stavbu, rozmnožování, výživu a význam kvasinek, plísní a 

hub s plodnicemi  

 vysvětlí, jak dochází ke kvašení a jak ho člověk využívá 

 vyjmenuje zástupce jedlých, nejedlých a jedovatých hub 

s plodnicemi 

 popovídá o hospodářském významu hub 

 objasní pojem mykorhiza 

 vlastními slovy vysvětlí pravidla sběru hub a první pomoc při 

otravě houbami  

 

 

Říše houby   

 

Kvasinky 

Plísně 

Houby s plodnicí 

 

 

 LP- mnohobuněčné 

houby - plísně 

Sběr, ukázka a 

poznávání hub 

s plodnicemi 

Práce s atlasy hub a 

určování druhů 

Výstavka – naše 

houby 

P-9-2-03  

objasní funkci dvou organismů ve 

stélce lišejníků 

 

 formuluje lišejník jako složený organismus, popíše stavbu jeho 

těla, vyjmenuje některé zástupce  

 objasní jejich výskyt a význam v přírodě 

 zná podstatu symbiózy 

Lišejníky 

 

Z: přírodní obraz 

Země (biosféra) 

 

 

P-9-3-05  

odvodí na základě pozorování 

z přírody závislost a přizpůsobení 

některých rostlin podmínkám 

prostředí 

 objasní pojem rostlinná buňka, pletivo a orgány 

 popíše stavbu těla jednobuněčných rostlin 

 zná význam jednobuněčných rostlin v přírodě 

 jmenuje základní zástupce 

 

 

 

 

 

 

Ch9: sacharidy-

fotosyntéza 

 

BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ 

P-9-4-01  

porovná základní vnější a vnitřní 

stavbu vybraných živočichů a 

 popíše stavbu živočišné buňky 

 vyjmenuje základní projevy živočichů 

 uvede příklady jednobuněčných a mnohobuněčných živočichů 

Živočišná buňka, tkáně, orgány 

Jednobuněční a mnohobuněční 

živočichové 
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vysvětlí funkci jednotlivých 

orgánů 

P-9-4-02  

rozlišuje a porovná jednotlivé 

skupiny živočichů, určuje vybrané 

živočichy a zařazuje je do hlavních 

taxonomických skupin 

 

 vyjmenuje základní znaky prvoků 

 popíše jejich buňku 

 určí místa jejich výskytu a způsob jejich rozmnožování 

 dělí prvoky podle způsobu jejich pohybu a ke každé skupině 

uvede příklady 

 popíše životní prostředí a hlavní vnější znaky žahavců, ploštěnců 

a hlístů 

 uvede hlavní zástupce žahavců, ploštěnců a hlístů 

 objasní rozdíl mezi vnitřním a vnějším parazitem 

 vyjmenuje vnitřní parazity a vysvětlí jak se proti nim bránit 

 dělí měkkýše na plže, mlže a hlavonožce 

 vymezí jejich společné a rozdílné znaky 

 popíše jejich životní prostředí 

 popíše životní prostředí a hlavní vnější znaky kroužkovců 

 dělí členovce na trilobity, klepítkatce, korýše a hmyz 

 dělí klepítkatce na štíry, pavouky, sekáče a roztoče, popíše jejich 

životní prostředí a hlavní vnější znaky 

 rozdělí hmyz podle proměny na hmyz s proměnou dokonalou a 

nedokonalou 

 uvede příklady řádů hmyzu, jejich hlavní znaky a zástupce 

 dělí ostnokožce na hvězdice, ježovky a sumýše a popíše jejich 

životní prostředí 

Prvoci 

 

 

 

Žahavci 

Ploštěnci 

Hlísti 

 

Měkkýši 

Kroužkovci 

 

 

Členovci 

 

 

 

 

 

Ostnokožci 

  

Zhotovení senného 

nálevu 

LP-pozorování 

prvoků 

LP- pozorování 

hmyzu pod 

mikroskopem 

LP- pozorování a 

určování hmyzu 

Práce s určovacími 

klíči a 

encyklopediemi 

 

 

P-9-4-03  

odvodí na základě pozorování 

základní projevy chování 

živočichů v přírodě a na příkladech 

objasní jejich způsob života a 

přizpůsobení danému prostředí 

 popíše životní prostředí jednotlivých skupin živočichů 

 dokáže zařadit zástupce bezobratlých do jednotlivých 

ekosystémů 

 

Ekosystémy bezobratlých 

živočichů 

 

 

 

 

 

PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ 

PŘÍRODY 

P-9-8-01  

aplikuje praktické metody 

poznávání přírody 

P-9-8-02  

dodržuje základní pravidla 

bezpečnosti práce a chování při 

poznávání živé a neživé přírody 

 dokáže odebrat nebo ulovit živočichy, prozkoumat jejich stavbu 

těla a určit druh 

 neublíží živočichům a vždy je vrátí do jejich životního prostředí 

 Z: terénní 

geografická výuka 

Spr: práce 

s laboratorní 

technikou 

Vodní ekosystém a 

bezobratlí 

Suchozemský 

ekosystém (louka) a 

bezobratlí 

Přírodovědné 

exkurze 
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Přírodopis 7. ročník 

Očekávané výstupy RVP 

 

Ročníkové výstupy 
Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, 

průřezová 

témata 

Poznámky 

BIOLOGIE ROSTLIN 

 P-9-3-01  

odvodí na základě pozorování uspořádání 

rostlinného těla od buňky přes pletiva až 

k jednotlivým orgánům 

 objasní pojem rostlinná buňka a pletivo 

 vysvětlí funkci jednotlivých typů pletiv 

 vysvětlí postavení rostlin v systému organizmů a v potravním 

řetězci 

 

Vyšší rostliny 

 

  

P-9-3-02 

porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých 

orgánů a uvede praktické příklady jejich 

funkcí a vztahů v rostlině jako celku 

 vysvětlí význam a funkce kořene pro rostlinu 

 popíše vnitřní a vnější stavbu kořene 

 vyjmenuje metamorfózy kořene 

 vysvětlí význam a funkce stonku 

 popíše dle obrázků stavbu stonku bylin a dřevin 

 rozliší různé typy bylinných stonků a uvede příklady 

 uvede příklady přeměn stonků 

 vysvětlí význam a funkce listu 

 popíše vnitřní a vnější stavbu listu 

 vysvětlí funkce průduchů 

 objasní fotosyntézu a dýchání rostlin 

 rozliší různé tvary a okraje listů a postavení listů na stonku 

 vysvětlí význam a funkce květu 

 popíše stavbu jednopohlavního a oboupohlavního květu 

 rozpozná jednodomou a dvoudomou rostlinu 

 uvede příklady květenství 

 vysvětlí opylení a oplození 

 objasní co je plod a semeno  

 popíše stavbu plodu a semena 

 uvede příklady suchých a dužnatých plodů 

 zdůvodní příklady rozšiřování plodů a semen 

 zná rozdíl mezi pohlavním a nepohlavním rozmnožování 

 uvede příklady nepohlavního rozmnožování 

Stavba rostlinného 

těla 

Kořen 
 

 

Stonek 

 

 

 

List 

 

 

 

Květ a květenství 

 

 

 

 

Semeno 

Plod 

 

 

Rozmnožování 

 

 

 

 

 

 

 

 

CH9: sacharidy, 

EV2fotosyntéza 

 

 

 

 

 

 

 

 

LP- pozorování 

průduchů na 

listech 

P-9-3-03  
vysvětlí princip základních rostlinných 

fyziologických procesů a jejich využití při 

pěstování rostlin 

 vysvětlí princip fotosyntézy a dýchání 

 popíše, za jakých podmínek rostliny rostou a rozmnožují se 

Fotosyntéza   
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P-9-3-04  

rozlišuje základní systematické skupiny 

rostlin a určuje jejich význačné zástupce 

pomocí klíčů a atlasů 

 charakterizuje hlavní znaky mechové rostliny 

 popíše životní prostředí mechů, rozmnožování a význam 

 vyjmenuje typické zástupce mechorostů 

 charakterizuje hlavní znaky plavuní, přesliček a kapradin 

 popíše jejich rozmnožování, význam a jmenuje zákl. zástupce 

 charakterizuje hlavní znaky nahosemenných rostlin 

 rozliší základní jehličnaté stromy podle vyobrazení 

 rozliší lesní patra 

 vysvětlí význam lesů v krajině, zná typy lesů v ČR 

 jmenuje základní typy dřevin v okolí bydliště, pozná zástupce 

podle listů 

 zná základní rozdíly mezi dvou/ jednoděložnou rostlinou 

 popíše dané čeledi dvouděložných a jednoděložných rostlin a 

uvede základní zástupce 

Rostliny výtrusné 

Mechorosty 

 

 

Plavuně, přesličky 

Kapradiny 

Nahosemenné 

rostliny 

 

 

Krytosemenné 

rostliny 

Dvouděložné rostliny 

Jednoděložné rostliny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spr: pěstování 

zeleniny a polních 

plodin 

LP -  Mechy 

Práce s klíči a atlasy 

rostlin 

Projekt  

-  tvorba herbáře 

- sbírka typů a tvarů 

listů 

Výstavky: 

-mechová zahrádka 

-plody suché a dužnaté 

- obilniny, semena 

-luční rostliny, trávy 

Prezentace dvouděl. a 

jednoděl. rostlin 

P-9-3-05  

odvodí na základě pozorování z přírody 

závislost a přizpůsobení některých rostlin 

podmínkám prostředí 

 uvede příklady užitkových rostlin tropů a subtropů a popíše, 

proč se pěstují 

 vyjmenuje a pozná typické zástupce léčivých rostlina a koření a 

popíše jejich využití 

 vysvětlí význam ochrany přírody  

 vyjmenuje typy chráněných území v ČR, národní parky a 

některé chráněné krajinné oblasti 

 uvede příklady chráněných rostlin v ČR 

Exotické rostliny 

 

Léčivé rostliny 

Koření 

Význam rostlin a 

jejich ochrana 

 

  

BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ 

P-9-4-01  

porovná základní vnější a vnitřní stavbu 

vybraných živočichů a vysvětlí funkci 

jednotlivých orgánů 

 vymezí rozdíl mezi bezobratlými živočichy a obratlovci 

 vyjmenuje základní znaky projevy živočichů 

 rozumí pojmu struna hřbetní 

 popíše na základě vyobrazení vnitřní stavbu těla základních 

zástupců tříd obratlovců 

 

Strunatci 

 

 LP- pozorování 

kožních derivátů 

živočichů 

P-9-4-02  

rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 

živočichů, určuje vybrané živočichy a 

zařazuje je do hlavních taxonomických 

skupin 

 

 popíše životní prostředí, hlavní vnější znaky a vyjmenuje 

zástupce tříd obratlovců 

 dělí paryby na žraloky a rejnoky 

 dělí obojživelníky na ocasaté a bezocasé 

 dělí plazy na šupinaté (ještěry a hady), želvy a krokodýly 

 dělí ptáky na běžce a letce 

 vyjmenuje řády ptáků, jejich hlavní znaky a zástupce 

Obratlovci 

Pláštěnci, bezlebeční 

Kruhoústí  

Paryby, Ryby 

Obojživelníci, Plazi 

Ptáci 

 LP- stavba ptačího 

vejce 

 

 

Referáty – řády ptáků 

P-9-4-03  
odvodí na základě pozorování základní 

projevy chování živočichů v přírodě a na 

příkladech objasní jejich způsob života a 

přizpůsobení danému prostředí 

 dělí obratlovce podle způsobu jejich výživy na býložravce, 

všežravce a masožravce a uvede příklady 
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Přírodopis 8. ročník 

Očekávané výstupy RVP 

 

Ročníkové výstupy Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Poznámky 

BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ 

P-9-4-01  

porovná základní vnější a vnitřní stavbu 

vybraných živočichů a vysvětlí funkci 

jednotlivých orgánů 

 charakterizuje živočišnou buňku, tkáň, orgán a orgánovou 

soustavu 

 popíše, jak se savci přizpůsobili prostředí 

 popíše základní vnitřní stavbu těla savců 

 

 

Původ a vývoj 

 

  

P-9-4-02  

rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 

živočichů, určuje vybrané živočichy a 

zařazuje je do hlavních taxonomických 

skupin 

 dělí savce na vejcorodé a živorodé 

 popíše jejich životní prostředí a hlavní vnější znaky 

 uvede hlavní znaky u jednotlivých řádů a vyjmenuje 

zástupce 

 

Vejcorodí a vačnatci 

Placentální savci 

(hmyzožravci, 

letouni, hlodavci, 

zajíci šelmy, 

ploutvonožci, 

kytovci, chobotnatci, 

lichokopytníci, 

sudokopytníci, 

primáti) 

  

Referáty – řády 

savců 

P-9-4-03  

odvodí na základě pozorování základní 

projevy chování živočichů v přírodě a na 

příkladech objasní jejich způsob života a 

přizpůsobení danému prostředí 

 

 popíše, jak se živočichové dorozumívají a chovají 

 vysvětlí rozdíl mezi vrozeným a získaným chováním 

 vysvětlí, co znamená ekosystém a uvede příklady 

ekosystémů a v něm žijících savců 

 

 

 

Etologie 

Základy ekologie 

 

 

Př9: ekologie 

 

P-9-4-04  

zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro 

člověka, uplatňuje zásady bezpečného 

chování ve styku se živočichy 

 vyjmenuje druhy živočichů a jejich využití pro člověka 

 užívá s porozuměním pojem domestikace 

 vysvětlí rozdíl mezi zvířetem domácím a zvířetem 

hospodářským 

 

Domestikace 

 

  

BIOLOGIE ČLOVĚKA 

P-9-5-01  

určí polohu a objasní stavbu a funkci 

orgánů a orgánových soustav lidského těla, 

vysvětlí jejich vztahy 

 charakterizuje lidské tkáně jako soubor buněk se stejným 

tvarem a funkcí 

 rozlišuje jednotlivé typy tkání podle tvaru a funkce buněk  

 uvádí konkrétní příklady lidských tkání  

 charakterizuje orgánové soustavy 

 objasní stavbu a funkci kosterní soustavy a zhodnotí její 

význam pro tělo 

 

 

Orgánové soustavy 
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 popíše vnitřní stavbu kosti, rozeznává typy kostí 

 rozlišuje spojení kostí mezi sebou 

 pomocí vyobrazení objasní stavbu a funkci kloubu 

 rozliší chrupavku a kost 

 pojmenuje hlavní části lidské kostry 

 objasní stavbu a funkci pohybové soustavy 

 vysvětlí funkční propojení svalstva a kostry, svalstva a 

dýchání a svalstva a krevního oběhu 

 podle vyobrazení popíše stavbu a funkci svalu a jeho 

upevnění ke kostře 

 rozezná základní lidské svaly 

 objasní stavbu a funkci oběhové soustavy 

 pojmenuje základní tělní tekutiny 

 uvede význam a složení krve a jejích jednotlivých složek 

 rozlišuje krevní skupiny 

 pomocí vyobrazení popíše stavbu a funkci srdce, malý 

plicní a velký tělní oběh 

 rozlišuje cévy na tepny, žíly a vlásečnice 

 objasní funkci mízní soustavy a pomocí vyobrazení popíše 

její hlavní funkci 

 objasní stavbu a funkci dýchací soustavy 

 popíše horní a dolní cesty dýchací a stavbu plic 

 objasní význam červených krvinek pro přenos kyslíku 

 objasní stavbu a funkci trávicí soustavy 

 popíše jednotlivé části trávicí soustavy 

 objasní princip trávení 

 zhodnotí význam chrupu a ústní dutiny  

 popíše stavbu a funkci vylučovací soustavy 

 pojmenuje jednotlivé části soustavy 

 objasní stavbu a funkci ledvin 

 objasní stavbu a funkci kožní soustavy 

 popíše jednotlivé složky lidské kůže a jejich funkci 

 charakterizuje rozdíly v barvě kůže mezi lidmi podle 

podmínek životního prostředí 

 objasní stavbu a funkci nervové soustavy 

 popíše stavbu a funkci neuronu 

 rozumí pojmu synapse 

 popíše jednotlivé části mozku a míchy 

 charakterizuje činnost obvodové nervové soustavy 

Kosterní soustava 

 

 

 

 

 

 

Pohybová soustava 

 

 

 

 

 

Oběhová soustava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dýchací soustava 

 

 

Trávicí soustava 

 

 

 

Vylučovací soustava 

 

 

 

Kožní soustava 

 

 

Nervová soustava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzd: zdravý životní 

styl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LP – oběhová 

soustava 

 

 

 

 

 

 

 

 

LP – dýchací 

soustava 
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 chápe pojem reflex, rozlišuje reflex podmíněný a 

nepodmíněný  

 objasní funkci hormonů 

 vyjmenuje žlázy s vnitřním vyměšováním, zná jejich 

umístění v těle a pojmenuje hormony, které tyto žlázy 

vyměšují 

 popíše účinky hormonů – růstového, inzulinu, adrenalinu a 

pohlavních 

 pojmenuje lidské smysly 

 popíše pomocí obrázků jednotlivá smyslová ústrojí a 

objasní jejich funkci 

 objasní stavbu a funkci rozmnožovací soustavy 

 pojmenuje pomocí vyobrazení mužské a ženské pohlavní 

orgány 

 zná druhotné pohlavní znaky 

 charakterizuje průběh menstruačního cyklu 

 objasní problematiku nechtěného těhotenství, umělého 

přerušení těhotenství 

 rozumí pojmu antikoncepce 

 

 

 

 

 

Hormonální soustava 

 

 

 

 

 

Smyslová soustava 

 

 

Rozmnožovací 

soustava 

 

 

 

 

 

 

F: optické jevy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LP – smyslová 

soustava 

P-9-5-02  

orientuje se v základních vývojových 

stupních fylogeneze člověka 

 objasní biologickou a společenskou podstatu člověka 

 posoudí příbuznost člověka s ostatními živočichy 

 uvádí podstatné znaky v tělesném a duševním vývoji 

člověka 

 rozlišuje úroveň vyspělosti jednotlivých předchůdců 

člověka a člověka dnešního typu 

 

Vznik a vývoj 

člověka 

 

D: etnický původ 

člověka 

 

P-9-5-03  

objasní vznik a vývin nového jedince od 

početí po stáří 

 vysvětlí vznik zárodku a jeho vývoj 

 zhodnotí význam placenty 

 popíše fáze porodu 

 pojmenuje a charakterizuje jednotlivé etapy vývoje lidského 

života 

 

Růst vývoj jedince 

 

Postnatální vývoj 

EV4  

P-9-5-04  

rozlišuje příčiny, případně příznaky 

běžných nemocí a uplatňuje zásady 

prevence a léčby, objasní význam zdravého 

způsobu života 

P-9-5-05  
aplikuje první pomoc při poranění a jiném 

poškození těla 

 

 zdůvodní význam správné výživ pro růst a správnou funkci 

kostry, uvede příklady 

 zhodnotí nebezpečí úrazů a onemocnění opěrné soustavy 

 umí poskytnout první pomoc při zlomeninách 

 charakterizuje správné a vadné držení těla  

 uvede význam zdravého pohybového režimu 

 vysvětlí souvislosti mezi imunitou a očkováním 

 uvede příklady vlivu nesprávného životního stylu na výskyt 

chorob srdce a cév 

Člověk a zdraví 

Zdravá výživa 

Hygiena 

Návykové látky  

Nemoci 

 

 

 Blok první pomoci 
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 umí poskytnout první pomoc při tepenném a žilním 

krvácení 

 uvádí nemoci a vady dýchací soustavy a možnosti jejich 

prevence 

 zhodnotí dopad kouření a uvádí příklady chorob z kouření  

 umí správně pečovat o chrup 

 vysvětlí zásady správné výživy, objasní rizika obezity a 

podvýživy 

 umí sestavit jídelníček se správným zastoupením 

jednotlivých složek potravy 

 uvede příklady onemocnění a vad trávicí soustavy a 

možnosti jejich prevence 

 vysvětlí význam správného pitného režimu pro správnou 

funkci vylučovací soustavy 

 charakterizuje onemocnění a vady vylučovací soustavy 

 zná zásady správné péče o kůži, ochrany kůže před 

poškozením 

 objasní rizika nadměrného slunění 

 uvede příklady poranění a onemocnění kůže 

 zná nebezpečí užívání návykových látek a jejich vliv na 

nervovou soustavu 

 zdůvodní význam spánku, odpočinku a relaxace 

 zná nebezpečí úrazů mozku a míchy a uvede příklady 

poruch nervové soustavy 

 zná rizika spojená s užíváním alkoholu, drog a rizikovým 

sexuálním chováním 
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Přírodopis 9. ročník 

Očekávané výstupy RVP 

 

Ročníkové výstupy Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Poznámky 

NEŽIVÁ PŘÍRODA 

P-9-6-01  

objasní vliv jednotlivých sfér 

Země na vznik a trvání života 

 dokáže pojmenovat jednotlivé geologické vědy  

 diskutuje o názorech na vznik, složení a vývoj vesmíru 

 podle vyobrazení popíše naší Galaxii a postavení Země ve 

sluneční soustavě 

 rozumí vzájemným vztahům mezi geosférami – litosférou, 

pedosférou, atmosférou, hydrosférou a biosférou 

 dovede popsat hlubinnou stavbu Země 

Země – vznik a stavba 

 

Sluneční soustava 

  

P-9-6-02  

rozpozná podle 

charakteristických vlastností 

vybrané nerosty a horniny 

s použitím určovacích pomůcek 

 rozumí pojmu minerál 

 rozliší základní fyzikální a chemické vlastnosti minerálů 

 dovede laboratorně stanovit základní fyzikální a chemické 

vlastnosti minerálů 

 jmenuje a popíše soustavy nerostů 

 popíše vnitřní stavbu nerostů 

 dovede charakterizovat minerály 

 uvede příklady minerálů, rozumí jejich výskytu a významu 

v přírodě 

 pozná základní nejdůležitější minerály  

 orientuje se v mineralogickém systému a zařadí jednotlivé 

minerály 

 rozumí pojmu hornina 

 systematicky odliší jednotlivé skupiny hornin – vyvřelé, usazené 

a přeměněné 

 uvede příklady hornin, rozumí jejich výskytu v přírodě a pro 

život člověka 

 pozná základní nejdůležitější horniny 

 

Nerosty 

Fyzikální a chemické vlastnosti 

 

Soustavy nerostů 

 

Mineralogický systém 

 

 

 

 

 

Horniny 

 

Vyvřelé horniny 

Usazené horniny 

Přeměněné horniny 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ch: názvosloví 

sloučenin 

 

P-9-6-03 

rozlišuje důsledky vnitřních a 

vnějších geologických dějů 

včetně geologického oběhu 

hornin i oběhu vody 

 rozliší a uvede příklady činnosti vnitřních a vnějších 

geologických sil a procesů 

 podle vyobrazení popíše litosférické desky a vysvětlí jejich 

pohyb 

 popíše a vysvětlí zemětřesení a sopečnou činnost 

 objasní tektonické poruchy -  vrásy a zlomy 

 popíše zvětrávání, činnost dešťové, tekoucí vody a moře, činnost 

ledovců a činnost větru 

 objasní vznik krasových jevů 

 

Vnitřní geologické děje 

Vnější geologické děje 
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 vysvětlí názor na vznik různých druhů uhlí, ropy a zemního 

plynu 

 

 

 

 

 

 

P-9-6-04 

porovná význam půdotvorných 

činitelů pro vznik půdy, 

rozlišuje hlavní půdní typy a 

druhy v naší přírodě 

 objasní proces a význam mechanického, chemického a 

biologického zvětrávání hornin jako přírodní podmínky 

půdotvorného procesu 

 dovede charakterizovat půdy, jejich vznik, rozdělení, úrodnost, 

význam pro rostliny a živočichy včetně člověka 

 vysvětlí, co je půdní eroze a co ji způsobuje, urychluje a 

zabraňuje jí 

 

Pedologie 

  

P-9-6-05  

rozlišuje jednotlivá geologická 

období podle charakteristických 

znaků 

  vysvětlí historii složení a význam atmosféry pro současný život 

na Zemi 

 charakterizuje jednotlivá geologická období od vzniku Země, 

výskyt a vývoj života v nich 

 charakterizuje nejstarší formy života, od jednobuněčných 

k mnohobuněčným 

 vysvětlí diferenciaci života až k vrcholu evoluce – dnešnímu 

člověku 

 charakterizuje geologickou stavbu ČR, zná základní geologické 

jednotky území 

 odliší rozdíl mezi variským a alpínsko-himalájským vrásněním 

 

Geologická období 

Prahory a starohory 

Prvohory 

Druhohory 

Třetihory 

Čtvrtohory 

 

 

Geologický vývoj a stavba ČR 

 
 

P-9-6-06  

uvede na základě pozorování 

význam vlivu podnebí a počasí 

na rozvoj a udržení života na 

Zemi různých ekosystémů a 

charakterizuje mimořádné 

události způsobené výkyvy 

počasí a dalšími přírodními 

jevy, jejich doprovodné jevy a 

možné dopady i ochranu před 

nimi 

 vysvětlí vznik škodlivých látek, které škodí v ovzduší 

 popíše na základě obrázku ozónovou vrstvu 

 popíše koloběh vody v přírodě 

 zná prameny a jejich výskyt v ČR 

 popíše, jak dochází ke znečištění vody 

 objasní pojem eutrofizace 

 vysvětlí rozdíl mezi podnebím a počasím 

 rozezná největší globální problémy lidstva 

 popíše co je stoletá voda, povodeň, tornádo, hurikán a zná jejich 

následky 

 vysvětlí, jaké mohou být příčiny přírodních katastrof 

 

Atmosféra 

 

Hydrosféra 

 

 

 

Podnebí a počasí 

Mimořádné přírodní události v 

ČR 

Přírodní katastrofy 

 

 

Ch: vzduch 

 

Ch: voda  

 

 

 

 

ZÁKLADY EKOLOGIE 

P-9-7-01  

uvede příklady výskytu 

organismů v určitém prostředí a 

vztahy mezi nimi 

P-9-7-02  

 charakterizuje svými slovy význam přírody pro člověka 

 charakterizuje ekologii jako vědní obor 

 objasní pojem jedinec, populace, společenstvo a ekosystém 

 charakterizuje podmínky života v přírodě 

 rozliší vliv neživých podmínek prostředí a vliv živých organizmů 

a uvede příklady 

Základy ekologie 

Organismy a prostředí 

Ekosystém 

Populace 

společenstvo 

Z9: životní prostředí  
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rozlišuje a uvede příklady 

systémů organismů – populace, 

společenstva, ekosystémy a 

objasní na základě příkladu 

základní princip existence 

živých a neživých složek 

ekosystému 

 objasní na příkladech vybraných ekosystémů princip potravního 

řetězce a potravní pyramidy 

 rozezná obnovitelné a neobnovitelné zdroje surovin 

 zdůvodní význam zachování biodiverzity a dynamické  

 rovnováhy ekosystémů 

 

P-9-7-03  

vysvětlí podstatu jednoduchých 

potravních řetězců v různých 

ekosystémech a zhodnotí jejich 

význam  

P-9-7-04  

uvede příklady kladných i 

záporných vlivů člověka na 

životní prostředí a příklady 

narušení rovnováhy ekosystému 

 používá s porozuměním pojmy producent, konzument 

(býložravec, všežravec, masožravec), rozkladač a uvede příklady 

 objasní rozdíl mezi potravním řetězcem a potravní pyramidou 

 objasní závislost života na Zemi na schopnosti organismů využít 

sluneční energii 

 popíše potravní závislost mezi organizmy 

Potravní řetězec 

Potravní pyramida 

EV1 

EV3 

EV4 

Z9: životní prostředí 

 

PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ 

PŘÍRODY 

P-9-8-01  

aplikuje praktické metody 

poznávání přírody 

P-9-8-02  

dodržuje základní pravidla 

bezpečnosti práce a chování při 

poznávání živé a neživé přírody 

 dokáže vhodně volit pomůcky při odběru vzorků 

 umí pracovat s atlasy a klíči při určování nerostů a hornin 

 dodržuje hygienické návyky při kontaktu s neživou přírodou 

Jh Pozorování přírody 

 

Spr 9: práce 

s laboratorní technikou 

Z6-9: terénní 

geografická výuka 

Práce s lupou, 

mikroskopem, 

atlasy a klíči 

 

Zakládání sbírek 

nerostů a hornin 

 

Přírodovědné 

exkurze 
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5.15. Předmět – Zeměpis 

5.15.1. Úvod 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Předmět zeměpis má přírodovědný a společenskovědní charakter. Zkoumá přírodní fakta a jejich 

souvislosti, podporuje kritické myšlení a logické uvažování. Vede k porozumění souvislostí mezi 

činnostmi lidí a stavem přírodního a životního prostředí. Směřuje k získávání a rozvíjení orientace 

v geografickém prostředí, osvojování hlavních geografických objektů, jevů, pojmů a používání 

poznávacích metod. Vede k zapojování do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním 

systémům, k vlastnímu zdraví a zdraví dalších lidí. Z různých hledisek seznamuje žáky s jednotlivými 

světadíly, oceány, makroregiony světa. Vede ke znalosti místního regionu. 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Předmět zeměpis je vyučován v 6. - 9. ročníku, v 6., 7, 9. ročníku dvě hodiny týdně, v 8. ročníku jednu 

hodinu týdně. 

Předmět je realizován v kmenové třídě, případně v učebně výpočetní techniky. 

Nejčastější formou realizace předmětu je vyučovací hodina. 

Mezi metody práce patří samostatná práce, skupinová práce, výukové programy na PC, práce s 

knihou, atlasem, odbornou literaturou, slepými mapami, zeměpisné projekty, zeměpisné vycházky 

spojené s pozorováním. 

Vzdělávací obsah je uspořádán logicky od obecných oblastí a okruhů až k seznámení se s konkrétní 

problematikou místní oblasti. Celým obsahem prolíná problematika ochrany přírody a řešení 

ekologických problémů Země. 

Učivo je rozděleno do následujících okruhů: 

Planeta Země 

Glóbus a mapa 

Obecný fyzický zeměpis 

Zeměpis světadílů a oceánů 

Zeměpis České republiky 

Společenské a hospodářské složky na Zemi 

Politická mapa světa 

Krajina a životní prostředí 

Praktický zeměpis 
Do vzdělávacího obsahu zeměpisu jsou začleněna tato průřezová témata: Osobnostní a sociální 

výchova, Výchova demokratického člověka, Výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova. 

Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření 

klíčových kompetencí 

Kompetence k učení 

 zadáváme žákům vhodná témata k samostatnému zpracování s využitím různých informačních 

zdrojů 

 vedeme žáky k systematickému a efektivnímu využívání získaných informací, k nalézání 

souvislostí mezi získanými poznatky a využitím v praxi 

 vedeme žáky k pochopení nutnosti celoživotního vzdělávání v současném rychle se měnícím světě 

 učíme žáky pracovat s chybou, využívat vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů 

Kompetence k řešení problémů 
- umožnujeme žákům řešení problémů na základě kritického zhodnocení informací 

- vedeme žáky ke společnému provedení analýzy problému na základě získaných poznatků  

Kompetence komunikativní 



 

Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa, příspěvková organizace 

196 

- vedeme žáky k formulování svých myšlenek a názorů, získaných poznatků s využitím 

vhodné terminologie ve správné logické posloupnosti 

- učíme žáky naslouchání a respektování názorů druhých 

- vedeme žáky k interpretaci či prezentaci různých textů, obrazových materiálů, grafů a jiných 

 forem záznamů v písemné i mluvené podobě 

 

Kompetence sociální a personální 
- do vyučovacího procesu zařazujeme skupinovou práci, dbáme na zapojení všech členů 

skupiny 

- vedeme žáky k utváření pocitu zodpovědnosti za svá jednání, ochotě pomoci a o pomoc 

požádat, k upevňování dobrých mezilidských vztahů 

 

Kompetence občanské 
- vedeme žáky k dodržování pravidel slušného chování, k vzájemnému respektu 

- učíme žáky zodpovědnému rozhodování a chování v krizových situacích – větrné smrště, 

povodně, požáry apod. 

- podporujeme jejich kladný vztah k životnímu prostředí 

- vedeme žáky ke znalosti a propojenosti jednotlivých složek přírody 

- prohlubujeme vztah žáků k České republice jako ke své vlasti 

- učíme žáky chápat základní environmentální problémy, respektovat požadavky na kvalitní 

životní 

 prostředí 

 

Kompetence pracovní 
- usilujeme o to, aby žáci dodržovali stanovená pravidla bezpečného chování v terénu 

- vedeme žáky ke zhodnocení vlastní práce z hlediska ochrany životního prostředí, kulturních 

a 

společenských hodnot 

- podporujeme vlastní tvořivost žáků 
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5.15.2. Výstupy předmětu – Zeměpis – 2. stupeň 

 

Zeměpis 6. ročník 

Očekávané výstupy RVP 

 

Ročníkové výstupy Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Poznámky 

PŘÍRODNÍ OBRAZ ZEMĚ – 

PLANETA ZEMĚ 

Z-9-2-01  

zhodnotí postavení Země ve 

Vesmíru a srovnává podstatné 

vlastnosti Země s ostatními tělesy 

sluneční  soustavy 

 seznámí se se složením vesmíru a s hlavními výsledky 

jejich výzkumu 

 osvojí si poznatky o Zemi jako součásti sluneční soustavy 

 popisuje typy vesmírných těles, které tvoří sluneční 

soustavu 

 porovná Zemi s ostatními planetami z hlediska vzdálenosti 

od Slunce a podmínek života 

 charakterizuje Měsíc jako přirozenou družici Země 

Vesmír – stavba a výzkum 

Významní astronomové 

Slunce a sluneční soustava – tvar, 

vznik, součásti 

Planety – charakteristika 

Země jako součást sluneční soustavy 

Měsíc – charakteristika, pohyby, 

fáze 

Fy – fyzikální veličiny 

Př – obecná biologie a 

genetika 

 

 

Z-9-2-02  

prokáže na konkrétních příkladech 

tvar planety Země,  zhodnotí 

důsledky pohybů Země na život 

lidí a ostatních organismů 

 porovná Zemi s ostatními planetami z hlediska rozměrů 

 uvádí příklady, na kterých dokáže tvar zemského tělesa 

 vysvětlí důsledky pohybů Země na život lidí a organismů 

 uvede příklady změn v přírodě během roku 

 porovná prostředí Měsíce s podmínkami pro život na Zemi 

 porovná délku dne a noci v jednotlivých geografických 

pásmech 

 vyjmenuje základní časové jednotky 

 charakterizuje pojmy světový čas, místní čas, pásmový čas, 

datová hranice 

Planety 

Tvar a rozměry Země 

Pohyby Země 

Střídání dne a noci, ročních období 

Měsíc 

Čas na zeměkouli 

Fy – fyzikální veličiny 

Př – obecná biologie a 

genetika, roční období, 

střídání dne a noci 

 

 

GEOGRAFICKÉ 

INFORMACE, ZDROJE DAT, 

KARTOGRAFIE A 

TOPOGRAFIE  

Z-9-1-01  

organizuje a přiměřeně hodnotí 

geografické informace a zdroje 

dat z dostupných zdrojů 

kartografických produktů a 

elaborátů, z grafů, diagramů, 

statistických a dalších 

informačních zdrojů 

 objasní pojmy geografie, kartografie a topografie 

 vyjmenuje kartografické produkty a charakterizuje je 

 uvede informační zdroje geografických informací a dat  

 vysvětlí možnosti využití geografických informací a dat 

 charakterizuje zobrazení pevnin a oceánů na glóbusu a 

mapě  

 vysvětlí pojmy poledníky a rovnoběžky  

 objasní možnosti určování zeměpisné polohy 

Geografie, kartografie, topografie 

Kartografické produkty – mapy, 

plány, glóbus 

Statistická data a základní 

informační geografická média 

(tabulky, slovníky, encyklopedie, 

elektronické zdroje dat) 

Glóbus a mapa – měřítko, měření 

vzdálenosti 

Zeměpisné souřadnice – poledníky, 

rovnoběžky 

Určování zeměpisné polohy 

  

Z-9-1-02  

používá s porozuměním základní 

 používá s porozuměním základní pojmy geografie, 

kartografie, topografie 

Základní pojmy geografie, 

kartografie, topografie 
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geografickou, kartografickou a 

topografickou terminologii 

 uvede základní součásti mapy 

 dělí mapy podle obsahu, měřítka, použití 

 počítá vzdálenost mezi zadanými místy na mapě 

 určuje výškopis a polohopis 

Mapy – součásti, dělení, možnosti 

využití map 

Orientace na mapě 

Smluvené značky, symboly a 

vysvětlivky na mapách 

Určování vzdálenosti mezi 

zadanými místy na mapě 

Výškopis, polohopis 

Z-9-1-03  

přiměřeně hodnotí geografické 

objekty, jevy a procesy v krajinné 

sféře, jejich určité pravidelnosti, 

zákonitosti a odlišnosti, jejich 

vzájemnou souvislost a 

podmíněnost, rozeznává hranice 

(bariéry) mezi podstatnými 

prostorovými složkami v krajině 

 vysvětlí pojem krajinná sféra 

 popíše stavbu zemského tělesa 

 porovná stav hornin v zemském jádru, plášti a kůře 

 vysvětlí příčiny vzniku zemětřesení a sopečné činnosti 

 objasní pohyb litosférických desek 

 popisuje dno světového oceánu 

Krajinná sféra 

Stavba Země 

Vnější a vnitřní geologické děje 

(zemětřesení, sopečná činnost, 

zvětrávání) 

 

 

 

Z-9-1-04  

vytváří a používá osobní 

myšlenková (mentální) schémata 

a myšlenkové (mentální) mapy 

pro orientaci v konkrétních 

regionech, pro prostorové vnímání 

a hodnocení míst, objektů, jevů a 

procesů v nich, pro vytváření 

postojů k okolnímu světu 

 porovná rozlohu světového oceánu a pevniny 

 porovná rozlohy jednotlivých světadílů a jejich rozmístění 

na Zemi 

 vyjmenuje a charakterizuje jednotlivé světadíly 

 na mapě ukáže jednotlivé oceány a světadíly 

Světadíly a oceány   

PŘÍRODNÍ OBRAZ ZEMĚ  

Z-9-2-03  

rozlišuje a porovnává složky a 

prvky přírodní sféry Země, jejich 

vzájemnou souvislost a 

podmíněnost 

- rozeznává, pojmenuje a 

klasifikuje tvary zemského 

povrchu 

Z-9-2-04  

porovná působení vnitřních a 

vnějších procesů v přírodní sféře a 

jejich vliv na přírodu a na lidskou 

 rozlišuje a porovnává složky a části přírodní sféry Země a 

jejich vzájemný vztah 

 vysvětluje vznik různých typů pohoří 

 porovnává rozdíly mezi působením vnějších a vnitřních sil 

na zemský povrch 

 vysvětluje vznik ostrovů a jejich možný zánik 

 ukazuje na mapě světa významné ostrovy a souostroví 

 porovnává život obyvatel na pevnině a na ostrovech 

 uvede příklady významu vody pro život 

 rozumí základním pojmům z hydrologie – úmoří, povodí, 

rozvodí, oceán, moře a uvádí příklady podle mapy 

 objasňuje složení atmosféry 

 charakterizuje pojmy počasí, podnebí, podnebné pásy  

Litosféra – stavba Země, vnější a 

vnitřní geologické děje 

(zemětřesení, sopečná činnost, 

zvětrávání), vznik pohoří, výškové 

poměry v krajině 

Vznik ostrovů a souostroví 

Atmosféra – význam, složení, 

počasí, podnebí, podnebné pásy, 

oběh vzduchu 

Hydrosféra – výskyt, význam a 

koloběh vody, oceány a moře, 

vodstvo na pevnině 
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společnost  rozlišuje typy a druhy půd 

 charakterizuje přírodní oblasti a výškové stupně 
Pedosféra – půda a její složky, 

typy a druhy půd, eroze, ochrana 

přírody 

Biosféra – přírodní oblasti, 

výškové stupně 

REGIONY SVĚTA  

Z-9-3-01  

rozlišuje zásadní přírodní a 

společenské atributy jako kritéria 

pro vymezení, ohraničení a 

lokalizaci regionů světa 

 vyjmenuje hlavní přírodní a společenské atributy jako 

kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa 

 porovná polohu a rozlohu jednotlivých oceánů s ostatními 

oceány 

Světadíly a oceány  D – Objevy a dobývání 

 

 

Z-9-3-02 

lokalizuje na mapách světadíly, 

oceány a makroregiony světa 

podle zvolených kritérií, srovnává 

jejich postavení, rozvojová jádra a 

periferní zóny 

 lokalizuje na mapě světadíly, oceány a makroregiony světa 

podle zvolených kritérií 

 porovná postavení jednotlivých světadílů a makroregionů 

 charakterizuje rozvojová jádra a periferní oblasti  

Světadíly a oceány – poloha, 

rozloha, členitost pobřeží, rozdělení 

do regionů, části oceánů, 

hospodářský význam 

D – Objevy a dobývání 

 

 

Z-9-3-03  

porovnává a přiměřeně hodnotí 

polohu, rozlohu, přírodní, 

kulturní, společenské, politické a 

hospodářské poměry, zvláštnosti a 

podobnosti, potenciál a bariéry 

jednotlivých světadílů a oceánů, 

vybraných makroregionů světa a 

vybraných (modelových) států 

Z-9-3-04  

zvažuje, jaké změny ve vybraných 

regionech světa nastaly, nastávají 

a mohou nastat a co je příčinou 

zásadních změn v nich 

 porovná polohu a rozlohu Afriky s ostatními světadíly 

 hodnotí přírodní, kulturní, společenské, politické a 

hospodářské poměry, podobnosti, odlišnosti a možnosti  

 popisuje změny ve vybraných regionech a státech Afriky v 

minulosti a současnosti a uvažuje o příčinách těchto změn 

 uvažuje o možných změnách a jejich příčinách v 

budoucnosti 

 

Afrika – poloha, rozloha, přírodní 

poměry, obyvatelstvo, hospodářství, 

vymezení hlavních makroregionů a 

jejich charakteristika, nejdůležitější 

státy a jejich charakteristika z 

hlediska společensko – 

hospodářských poměrů 

D – Objevy a dobývání 
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Zeměpis 7. ročník 

Očekávané výstupy RVP 

 

Ročníkové výstupy Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Poznámky 

Z-9-3-03  

porovnává a přiměřeně hodnotí 

polohu, rozlohu, přírodní, 

kulturní, společenské, politické 

a hospodářské poměry, 

zvláštnosti a podobnosti, 

potenciál a bariéry jednotlivých 

světadílů a oceánů, vybraných 

makroregionů světa a vybraných 

(modelových) států 

Z-9-3-04  

Zvažuje, jaké změny ve 

vybraných regionech světa 

nastaly, nastávají a mohou 

nastat a co je příčinou 

 porovná polohu a rozlohu jednotlivých světadílů s ostatními 

světadíly 

 hodnotí přírodní, kulturní, společenské, politické a 

hospodářské poměry, podobnosti, odlišnosti a možnosti 

jednotlivých světadílů a oceánů, některých makroregionů 

světa a vybraných států 

 popisuje změny ve vybraných regionech světa v minulosti a 

současnosti a uvažuje o příčinách těchto změn 

 uvažuje o možných změnách a jejich příčinách v 

budoucnosti 

AusAustrálie – poloha, rozloha, přírodní 

poměry, obyvatelstvo, hospodářství 

AntAntarktida – poloha, rozloha, 

přírodní poměry, možnosti využití a 

nutnost ochrany 

oce Oceány – poloha, rozloha, části 

oceánů, hospodářský význam 

AmAmerika – poloha, rozloha, přírodní 

poměry, obyvatelstvo, hospodářství, 

vymezení hlavních makroregionů a 

jejich charakteristika, nejdůležitější 

státy a jejich charakteristika z 

hlediska společensko – 

hospodářských poměrů 

Asi Asie – poloha, rozloha, přírodní 

poměry, obyvatelstvo, hospodářství, 

vymezení hlavních makroregionů a 

jejich charakteristika, nejdůležitější 

státy a jejich charakteristika z 

hlediska společensko – 

hospodářských poměrů 

Evr Evropa - poloha, rozloha, přírodní 

poměry, obyvatelstvo, hospodářství, 

vymezení hlavních makroregionů a 

jejich charakteristika, nejdůležitější 

státy a jejich charakteristika z 

hlediska společensko – 

hospodářských poměrů 

 

 

 

 

D – Objevy a dobývání 

VMegS1 

VMegS2 

 

Zeměpis 8. ročník 

Očekávané výstupy RVP  Učivo Mezipředmětové Poznámky 
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Ročníkové výstupy vztahy, průřezová 

témata 

ČESKÁ REPUBLIKA 

Z-9-6-03  

hodnotí a porovnává na 

přiměřené úrovni polohu, 

přírodní poměry, přír. zdroje, 

lidský a hospodářský potenciál 

ČR v evropském a světovém 

kontextu 

 lokalizuje území České republiky na mapě Evropy 

 vymezí polohu ČR z různých hledisek 

 porovnává rozlohu ČR s dalšími vybranými státy 

 objasní vznik ČR z historického hlediska 

 popíše geologický vývoj 

 porovná některé povrchové útvary z hlediska jejich 

 geologického stáří 

 ukáže na mapě hlavní povrchové tvary 

 objasní pojem hlavní evropské rozvodí 

 zhodnotí hustotu říční sítě 

 objasní význam vodních nádrží 

 popíše význam podpovrchové vody jako hlavního zdroje pitné vody 

 vyhledá informace o termálních a minerálních pramenech a jejich 

využití 

 popíše a ukáže na mapě oblasti nejúrodnějších půdních typů 

 objasní změnu skladby rostlinných a živočišných druhů 

se změnou nadmořské výšky 

 popisuje jednotlivé vegetační stupně 

 vysvětlí nutnost ochrany přírody  

 v různých dostupných zdrojích vyhledá informace o národních 

parcích a chráněných krajinných oblastech  

 objasní hlavní příčiny znečištění životního prostředí a 

vymezí oblasti s nejvíce poškozeným životním prostředím 

 porovná počet obyvatel ČR s dalšími vybranými státy 

 popíše hustotu zalidnění z hlediska přírodních podmínek 

 vysvětlí problém stárnutí obyvatelstva a nízkého přirozeného 

přírůstku 

 ukáže na mapě největší sídla 

 porovná jednotlivá průmyslová odvětví z hlediska jejich 

zastoupení na našem území z hlediska zaměstnanosti 

 uvede příklady zahraničních firem, které vstoupily do našeho průmu 

 ukáže na mapě hlavní prům. oblasti a hlavní průmyslová centra 

 vysvětlí význam zemědělství pro obživu obyvatelstva 

 vymezí hlavní zemědělské oblasti  

 uvede hlavní druhy dopravy na našem území 

 charakterizuje dopravní síť 

 hodnotí služby z hlediska jejich podílu na živ. úrovni obyvatel 

Česká republika – základní 

charakteristika 

ČR v Evropě  

Vývoj území našeho státu 

a státního zřízení 

Přírodní poměry v ČR 

Vývoj krajiny – Česká 

vysočina, Karpaty 

Povrch dnešní krajiny 

Podnebí 

Vodstvo 

Výšková pásma vegetace 

Problematika ochrany 

přírody 

Obyvatelstvo a sídla 

Hospodářství – sektorová a 

odvětvová struktura, 

procesy transformace, 

zapojení do hospodářských 

organizací a 

mezinárodního obchodu 

 

 

 

 

D – Modernizace 

společnosti 

Fy – Energie 

(formy energie) 

CH – Voda, vzduch 

VMegS2 
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Z-9-6-04  

lokalizuje na mapách kraje ČR 

a jejich hlavní (jádrové) 

oblasti a periferní oblasti 

z hlediska osídlení a 

hospodářských aktivit 

  dělí území ČR na 14 krajů a ukáže je na mapě 

  charakterizuje jednotlivé kraje 

  porovná kraje z hlediska přírodních a socioekonomických 

 lokalizuje v jednotlivých krajích turistické cíle 

Kraje ČR – členění, 

charakteristika, vymezení: 

hlavní město Praha 

Středočeský kraj 

Jihočeský kraj 

Plzeňský kraj 

Karlovarský kraj 

Ústecký kraj 

Liberecký kraj 

Královéhradecký kraj 

Pardubický kraj 

Kraj Vysočina 

Jihomoravský kraj 

Zlínský kraj 

Olomoucký kraj 

Moravskoslezský kraj 

  

Z-9-6-05  

uvádí příklady účasti ČR ve 

světových mezinárodních 

organizacích a nadnárodních 

institucích, organizacích  a 

integracích států 

 v dostupných zdrojích vyhledává informace a uvede příklady účasti 

ČR ve svět. mezinárodních organizacích a nadnárodních institucích 

 uvádí příklady výrobků z oblasti dovozu a vývozu zboží 

 objasní nutnost ekonomické spolupráce mezi státy 

 vysvětlí roli EU v současné Evropě 

 hodnotí postavení ČR v rámci EU 

 ukáže na mapě hlavní oblasti cestovního ruchu 

 zpracovává informace získané v různých zdrojích o hlavních 

oblastech cestovního ruchu 

ČR – zahraniční vztahy 

ČR součástí evropského a 

světového dění - 

hospodářské a politické 

postavení ČR ve světě 

Členství v mezinárodních 

organizacích, euroregiony 

ČR – cestovní ruch  

D – Modernizace 

společnosti 

 

 

Z-9-6-01 

vymezí a lokalizuje místní 

oblast podle bydliště nebo 

školy 

 Z-9-6-02 

hodnotí na přiměřené úrovni 

přírodní hospodářské a 

kulturní poměry místního 

regionu, možnosti dalšího 

rozvoje, přiměřeně analyzuje 

vazby místního regionu 

k vyšším územním celkům 

 vymezí a lokalizuje místní oblast  podle místa bydliště nebo školy 

 popíše a ukáže na mapě polohu své obce 

 charakterizuje a hodnotí svoji obec podle různých hledisek 

 zhodnotí přírodní, kulturní a hospodářské poměry místního regionu 

 vyhledá informace týkající se historie obce 

 charakterizuje vazby místního regionu k vyšším územním 

celkům 

Moje obec a její okolí 

Místní oblast – vymezení, 

přírodní, kulturní a 

hospodářské poměry, 

specifické rysy oblasti, 

sousední oblasti a 

vzájemné vztahy, jejich 

propojenost 

  

Zeměpis 9. ročník 
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Očekávané výstupy RVP 

 

Ročníkové výstupy Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Poznámky 

SPOLEČENSKÉ A 

HOSPODÁŘSKÉ PROSTŘEDÍ 

– SPOLEČENSKÉ A 

HOSPODÁŘSKÉ SLOŽKY 

KRAJINY, POLITICKÁ 

MAPA SVĚTA 

Z-9-4-01 

posoudí na přiměřené úrovni 

prostorovou organizaci světové 

populace, její rozložení, strukturu, 

růst, pohyby a dynamiku růstu a 

pohybů, zhodnotí na příkladech 

mozaiku multikulturního světa 

Z-9-4-02  

posoudí, jak souvisí přírodní 

podmínky s funkcí lidského sídla, 

pojmenuje obecné základní 

geografické znaky sídel 

 odvozuje biologické odlišnosti lidí v závislosti na oblasti, v níž žijí 

 vysvětluje příčiny nerovnoměrného rozmístění obyvatelstva na Zemi 

 objasní pojem přirozený přírůstek obyvatelstva 

 lokalizuje oblasti nejvíce užívaných jazyků 

 prezentuje vlastní poznatky a zkušenosti týkající se náboženství 

 přemýšlí o možnostech řešení problému negramotnosti ve světě 

 objasní pojem urbanizace 

 porovnává typy sídel v jednotlivých částech světa 

 objasní souvislost mezi přírodními podmínkami a funkcí sídla 

 charakterizuje život ve městě a na vesnici  

Lidé na Zemi  

Obyvatelstvo světa – počet, 

hustota zalidnění (oblasti s 

velkou a malou hustotou 

zalidnění), růst počtu 

obyvatel, rozmístění, rasy, 

národy, jazyk, migrace 

Sídla – rozmístění, 

urbanizace, sídelní systémy 

EV2 

VMegS2 

 

Z-9-4-03  

zhodnotí přiměřeně strukturu, 

složky a funkce světového 

hospodářství, lokalizuje na 

mapách hlavní světové surovinové 

a energetické zdroje 

Z-9-4-04  

porovnává předpoklady a hlavní 

faktory pro územní rozmístění 

hospodářských aktivit 

 hodnotí význam průmyslu a zemědělství pro život lidí 

 uvádí konkrétní příklady spolupráce mezi zeměmi 

 uvádí příklady výrobků a průmyslových firem z jednotlivých  odvětví 

 chápe nutnost spolupráce mezi jednotlivými odvětvími 

 vyjmenuje nejrychleji se rozvíjející průmyslová odvětví 

 objasňuje a na příkladech dokazuje nutnost šetření 

 nerostnými surovinami 

 lokalizuje na mapě hlavní světové surovinové a energetické 

zdroje 

 hodnotí dopad jednotlivých druhů průmyslu na životní 

       prostředí   

 vyjmenuje předpoklady a hlavní faktory pro územní 

rozmístění hospodářských aktivit 

  lokalizuje na mapě nejprůmyslovější oblasti světa         

Hospodářské rozdělení světa 

Struktura hospodářství 

Odvětvové rozdělení 

hospodářství a 

charakteristika odvětví 

Hlavní průmyslové oblasti 

světa 

Nejdůležitější surovinové 

základny světa 

Světový trh a mezinárodní 

obchod 

Nejdůležitější mezinárodní 

hospodářské organizace 

světa 

 

D – Rozdělený a 

integrující se svět 

(Vznik 

mezinárodních 

organizací, 

problémy 

současnosti) 

Fy – Elektrické pole 

(Elektrická energie, 

jaderná energie, 

obnovitelné zdroje 

energie) 

Ch – Organické 

sloučeniny (Paliva) 

EV3 

  

Z-9-4-05  

porovnává státy světa a zájmové 

 porovnává různé oblasti světa z hlediska společných a odlišných znaků 

 vysvětluje možné příčiny nízkého ekonomického rozvoje vybraných 

Znaky států 

Státy podle rozlohy a polohy 

D – Moderní doba 

(Světové války, 
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integrace na základě podobných a 

odlišných znaků 

Z-9-4-06  

lokalizuje na mapách jednotlivých 

světadílů hlavní aktuální 

geopolitické změny a politické 

problémy v konkrétních 

světových regionech 

zemí 

 vytyčuje hlavní problémy těchto zemí 

 charakterizuje na příkladech život lidí ve vyspělých zemích 

 porovnává život lidí ve vyspělých zemích s životem u nás 

Státy podle počtu obyvatel a 

hustoty zalidnění 

Státy podle správního 

členění, státního zřízení, 

politického systému 

Nově vzniklé státy 

Místa světových konfliktů v 

současném světě 

Nejdůležitější mezinárodní 

organizace 

totalitní systémy) 

VMegS2 

VMegS3 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – 

KRAJINA A ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ 

Z-9-5-01  

porovnává různé krajiny jako 

součást pevninské části krajinné 

sféry, rozlišuje na konkrétních 

příkladech specifické funkce a 

znaky krajin 

 charakterizuje a porovnává různé části krajinné sféry 

 rozlišuje na konkrétních příkladech specifické funkce a znaky krajin 

 

Pojem krajina, krajinná 

sféra, životní prostředí 

krajina přírodní a kulturní – 

charakteristika, příklady 

EV3 

 

 

Z-9-5-02  

uvádí konkrétní příklady 

přírodních a kulturních krajinných 

složek a prvků, prostorové 

rozmístění globálních ekosystémů 

(biomů) 

 uvede konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných  

složek a prvků 

 charakterizuje a lokalizuje na mapě prostorové rozmístění 

globálních ekosystémů 

Ekosystém, složky 

ekosystému 

Potravní vztahy 

Základní pojmy – druh, 

populace, biom 

Ch – Voda, vzduch 

EV2 

 

Z-9-5-03  

uvádí na konkrétních příkladech 

závažné důsledky a rizika 

přírodních a společenských vlivů 

na živ. prostředí 

 uvede na konkrétních příkladech závažné důsledky a rizika 

přírodních a společenských vlivů na životní prostředí 

 lokalizuje na mapě oblasti s nejvíce a nejméně zasaženým 

 životním prostředím 

 hodnotí u vybraných oblastí příčiny jejich narušení 

 popisuje činnost organizací zabývajících se ochranou 

       životního prostředí 

Ekologické problémy – 

znečištění hydrosféry, 

atmosféry, snižování 

biodiverzity, přelidnění a 

sociální konflikty, nebezpečí 

válek 

Principy ochrany a trvale 

udržitelného rozvoje ochrany 

přírody a krajiny 

D – Rozdělený a 

integrující se svět 

(Problémy 

současnosti) 

Ch – Organické 

sloučeniny (Paliva)  

EV3 

 

 

TERÉNNÍ GEOGRAFICKÁ 

VÝUKA, PRAXE A 

APLIKACE – PRAKTICKÝ 

ZEMĚPIS   

 Z-9-7-01 

 ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu 

 orientuje se pomocí kompasu, busoly, přírodních jevů 

 umí pracovat s topografickou mapou  

Práce s topografickou mapou 

– orientace mapy, orientační 

body, vyhledávání vlastního 

stanoviště 

Práce s busolou a kompasem 

  



 

Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa, příspěvková organizace 

205 

ovládá základy praktické 

topografie a orientace v terénu 

Určování světových stran na 

mapě pomocí kompasu, 

pomocí přírodních jevů 

Pohyb podle mapy, kompasu 

a azimutu 

Z-9-7-02  

aplikuje praktické postupy při 

pozorování, zobrazování a 

hodnocení krajiny  

 odhadne vzdálenosti a výšky v terénu 

 dokáže vytvořit situační a orientační plánky a náčrtky 

Odhad vzdálenosti a výšek v 

terénu 

Vytváření situačních a 

orientačních plánků a 

náčrtků 

Vytváření pochodové osy 

  

Z-9-7-03  

uplatňuje v praxi zásady 

bezpečného pohybu a pobytu v 

krajině, uplatňuje v modelových 

situacích zásady bezpečného 

chování a jednání při 

mimořádných událostech 

 ovládá zásady bezpečného pohybu a pobytu v krajině 

 uvede příklady mimořádných událostí a možnosti jejich 

předcházení 

 osvojí si zásady jednání a chování při mimořádných událostech,  

uplatňuje je v modelových situacích 

Zásady bezpečného pohybu 

a pobytu v přírodě 

Mimořádné události a 

možnosti jejich předcházení 

Zásady jednání a chování při 

mimořádných událostech 
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5.16. Předmět – Hudební výchova 

5.16.1. Úvod 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vzdělávání v předmětu Hudební výchova umožňuje žákům jiného poznávání světa a to v oblasti 

umění a kultury. Směřuje k vnímání hudby jako důležité součástí života jedince a celé společnosti 

prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností. Hudební 

výchova vede k chápání hudebního jazyka jako specifické formy komunikace. Přibližuje žákům 

různorodé kultury národů a národností. Hudební činnost směřují k rozvoji celkové žákovy hudebnosti. 

Časové a organizační vymezení 

Časová dotace je na prvním stupni v 1. – 5. ročníku jedna hodina týdně. 

Výuka probíhá převážně v kmenových třídách, obvyklou formou výuky je vyučovací hodina.  

Učivu hudební výchovy je věnována v 6. – 9. ročníku 1 hodina týdně, výuka probíhá ve třídě, 

nejčastější formou výuky je vyučovací hodina. 

Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření 

klíčových kompetencí 

Kompetence k učení 

 pro aktivní učení volíme vhodné způsoby, metody a strategie, které podporují u žáků zvídavost 

 zajišťujeme žákům dostatek informačních zdrojů 

 vedeme žáky k samostatnému ohodnocení vlastních hudebních činností 

 pomáháme žákům prostřednictvím hudby vytvářet komplexní pohled na svět v oblasti umění 

a kultury 

 vedeme žáky k používání správných hudebních termínů 

Kompetence k řešení problémů  

 směřujeme žáky k řešení zadaných problémů a vedeme je ke spolupráci a respektu 

Kompetence komunikativní  

 učíme žáky vyjadřovat své myšlenky, pocity, názory a informace 

 učíme naslouchat promluvám druhých 

 podporujeme přátelskou atmosféru ve třídě, mezi třídami a v celém okolí 

 otvíráme před žáky možnosti přistupovat k umění a kultuře jako ke způsobu dorozumívání 

Kompetence sociální a personální 

 rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých 

 rozvíjíme u žáků růst jejich sebedůvěry, samostatného rozvoje, sebeúcty, ale i úcty k práci jiných 

 poskytujeme dostatečný prostor pro osobité hudební projevy žáků 

Kompetence občanské 

 vysvětlujeme žákům základní společenské normy chování na společenských akcích 

 podporujeme u žáků kladný vztah k umění 

 vedeme žáky k aktivnímu podílu na kulturním dění 

 seznamujeme žáky s významnými hudebními díly a jejich autory 

 rozvíjíme smysl pro hudební hodnoty 

 vytváříme u žáků potřeby návštěv hodnotných kulturních akcí zaměřených na hudební 

kulturu 

Kompetence pracovní 

 učíme žáky využívat znalosti a zkušenosti získané ve škole v zájmu vlastního rozvoje 

 vedeme žáky k osvojování různých hudebních technik a nástrojů 
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5.16.2. Výstupy předmětu – Hudební výchova – 1. stupeň 

 

Hudební výchova 1. ročník 

Očekávané výstupy RVP 

 

Ročníkové výstupy Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Poznámky 

HV-3-1-01 

zpívá na základě svých dispozic 

intonačně čistě a rytmicky přesně v 

jednohlase 

 zpívá 10 písní 10 písní   

HV-3-1-02   

rytmizuje a melodizuje jednoduché 

texty, improvizuje v rámci 

nejjednodušších hudebních forem 

 rytmicky přednášís říkadla Práce s říkadlem   

HV-3-1-03   

využívá jednoduché hudební nástroje 

k doprovodné hře 

 hraje říkadla na nástroje Hra na nástroje OSV8  

HV-3-1-04   

reaguje pohybem na znějící hudbu, 

pohybem vyjadřuje metrum, tempo, 

dynamiku, směr melodie 

 hraje hru podle pravidel

 „Štronc – ho“ („Stopovaná“), 

kde zastavovacím signálem jsou změny:  tempa, 

dynamiky, směru melodie 

Hudební hry OSV4  

HV-3-1-05   

rozlišuje jednotlivé kvality tónů, 

rozpozná výrazné tempové a 

dynamické změny v proudu znějící 

hudby 

 jednoduchou obrázkovou značkou označí výrazné 

tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby 
Jednoduché hudební obrázkování 

nebo barevné notové písmo 

(jednolinková notová osnova) 

  

HV-3-1-06   

rozpozná v proudu znějící hudby 

některé hudební nástroje, odliší 

hudbu vokální, instrumentální a 

vokálně instrumentální 

 

 jednoduchou obrázkovou značkou označí některé hudební 

nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně 

instrumentální 

Jednoduché hudební obrázkování 

nebo barevné notové písmo 

(jednolinková notová osnova) 
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Hudební výchova 2. ročník 

Očekávané výstupy RVP 

 

Ročníkové výstupy Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Poznámky 

HV-3-1-01 

zpívá na základě svých 

dispozic intonačně čistě a 

rytmicky přesně v jednohlase 

 zpívá 10 písní  10 písní   

HV-3-1-02   

rytmizuje a melodizuje 

jednoduché texty, 

improvizuje v rámci 

nejjednodušších hudebních 

forem 

 rytmický přednes říkadla (dynamika, výška, barva, po 

skupinách, tempo, s pauzami) 

Práce s říkadlem OSV8  

HV-3-1-03   

využívá jednoduché hudební 

nástroje k doprovodné hře 

 hra říkadla na nástroje 

 přednes říkadla doprovázený jednoduchým slovním doprovodem 

  

Hra na nástroje   

HV-3-1-04   

reaguje pohybem na znějící 

hudbu, pohybem vyjadřuje 

metrum, tempo, dynamiku, 

směr melodie 

 hraje hru podle pravidel „Štronc – ho“ („Stopovaná“), kde 

zastavovacím signálem jsou změny:  tempa, dynamiky, směru 

melodie 

Hudební hry   

HV-3-1-05   

rozlišuje jednotlivé kvality 

tónů, rozpozná výrazné 

tempové a dynamické změny 

v proudu znějící hudby 

 přehlednými značkami označí  tempové a dynamické změny 

v proudu znějící hudby 

Jednoduché hudební obrázkování 

nebo barevné notové písmo 

(jednolinková notová osnova) 

  

HV-3-1-06   

rozpozná v proudu znějící 

hudby některé hudební 

nástroje, odliší hudbu 

vokální, instrumentální a 

vokálně instrumentální 

 jednoduchou obrázkovou značkou označí některé hudební 

nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně 

instrumentální 

Jednoduché hudební obrázkování 

nebo barevné notové písmo 

(jednolinková notová osnova) 
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Hudební výchova 3. ročník 

Očekávané výstupy RVP 

 

Ročníkové výstupy Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Poznámky 

HV-3-1-01 

zpívá na základě svých dispozic 

intonačně čistě a rytmicky 

přesně v jednohlase 

 zpívá 10 písní 10 písní OSV8 

 

HV-3-1-02   

rytmizuje a melodizuje 

jednoduché texty, improvizuje 

v rámci nejjednodušších 

hudebních forem 

 rytmický přednes říkadla (dynamika, výška, barva, po skupinách, 

tempo, s pauzami) 

Práce s říkadlem  

 

HV-3-1-03   

využívá jednoduché hudební 

nástroje k doprovodné hře 

 přenos říkadla (dynamika, výška, barva, po skupinách, tempo, s 

pauzami) do nástrojové hry 

  

Hra na nástroje  

 

HV-3-1-04   

reaguje pohybem na znějící 

hudbu, pohybem vyjadřuje 

metrum, tempo, dynamiku, směr 

melodie 

 hraje hru podle pravidel „Štronc – ho“ („Stopovaná“), kde 

zastavovacím signálem jsou změny:  tempa, dynamiky, směru 

melodie 

Hudební hry  

 

HV-3-1-05   

rozlišuje jednotlivé kvality tónů, 

rozpozná výrazné tempové a 

dynamické změny v proudu 

znějící hudby 

 přehlednými značkami označí tempové a dynamické změny v 

proudu znějící hudby 

  

Jednoduché hudební 

obrázkování nebo barevné 

notové písmo (jednolinková 

notová osnova) 

 

 

HV-3-1-06   

rozpozná v proudu znějící hudby 

některé hudební nástroje, odliší 

hudbu vokální, instrumentální a 

vokálně instrumentální 

 jednoduchou obrázkovou značkou označí některé hudební nástroje, 

odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální 

Jednoduché hudební 

obrázkování nebo barevné 

notové písmo (jednolinková 

notová osnova) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa, příspěvková organizace 

210 

Hudební výchova 4. ročník 

Očekávané výstupy RVP 

 

Ročníkové výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Poznámky 

HV-5-1-01   

zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a 

rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase 

v tóninách dur, moll, při zpěvu využívá získané 

pěvecké dovednosti 

 zpívá 10 písní 10 písní VMegS1 

 

HV-5-1-02  

realizuje podle svých individuální schopností a 

dovedností (zpěvem, hrou, tancem, doprovodnou 

hrou) jednoduchou melodii či píseň zapsanou 

pomocí not 

 zapisuje část písně do not 

 v úryvcích not ukazuje 

 část písně nebo celou píseň je schopen zazpívat 

nebo použít jiné způsoby vyjádření – hra, tanec, 

příběh 

Práce s písní  

 

HV-5-1-03   

využívá na základě svých hudebních schopností a 

dovedností jednoduché popř. složitější hudební 

nástroje k doprovodné hře i k reprodukci 

jednoduchých motivů skladeb a písní 

 ve skupině vytvoří jednoduchý doprovod na 

základě „SLOVA“ (slov, věty …) 

 doprovod po zacvičení zahraje na nástroje  

 doprovod se rozdělí na dva tóny a později se 

může rozdělit do 2 nástrojů (nástrojových skupin) 

(2 až 3 měsíce) 

Hra na nástroje. 

Doprovodná hra. 

OSV8 

 

HV-5-1-04   

rozpozná hudební formu jednoduché písně či 

skladby 

 společné zapisování značek nebo not formou 

„Barevných not“ v rámci zábavné a názorné 

jednolinkové notové osnovy 

Ukazování, znázorňování a 

práce s „barevným 

notopisem“. 

 

 

HV-5-1-05   

vytváří v rámci svých individuálních dispozic 

jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí 

elementární hudební improvizace 

 ve skupině vytvoří jednoduchý doprovod na 

základě „SLOVA“ (slov, věty …) 

 po zacvičení odvodí z doprovodu předehru, 

mezihru nebo dohru (prostým použitím úryvku ze 

sestavy slov doprovodu) 

Improvizace  

 

HV-5-1-06   

rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých 

hudebních výrazových prostředků, upozorní na 

metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné 

harmonické změny 

 „barevným notopisem“ označí v proudu znějící 

hudby některé z užitých hudebních výrazových 

prostředků, upozorní na metrorytmické, tempové, 

dynamické i zřetelné harmonické změny  

Barevné notové písmo 

(jednolinková nebo 

vícelinková notová osnova) 

 

 

HV-5-1-07    

ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních 

kroků, na základě individuálních schopností a 

dovedností vytváří pohybové improvizace  

 pohyb (nebo náznak) v rámci rytmů: polka, fox, 

cha - cha 

Tanec  
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Hudební výchova 5. ročník 

Očekávané výstupy RVP 

Ročníkové výstupy 

Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, 

průřezová témata 

Poznámky 

HV-5-1-01   

zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě 

a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase 

v tóninách dur, moll, při zpěvu využívá získané 

pěvecké dovednosti 

 zpívá 10 písní 10 písní VMegS1 

 

HV-5-1-02  

realizuje podle svých individuální schopností a 

dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 

doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či 

píseň zapsanou pomocí not 

 zapisuje část písně do not 

 v úryvcích not ukazuje 

 část písně nebo celou píseň je schopen zazpívat nebo 

použít jiné způsoby vyjádření – hra, tanec, příběh 

Práce s písní  

 

HV-5-1-03   

využívá na základě svých hudebních schopností 

a dovedností jednoduché popř. složitější 

hudební nástroje k doprovodné hře i 

k reprodukci jednoduchých motivů skladeb a 

písní 

 ve skupině vytvoří jednoduchý doprovod na základě 

„SLOVA“ (slov, věty …) 

 doprovod po zacvičení zahraje na nástroje  

 doprovod se rozdělí na dva tóny a později se může 

rozdělit do 2 nástrojů (nástrojových skupin) 

 (2 až 3 měsíce) 

Hra na nástroje. Doprovodná 

hra. 

OSV8 

 

HV-5-1-04   

rozpozná hudební formu jednoduché písně či 

skladby 

 společné zapisování značek nebo not formou 

„Barevných not“ v rámci zábavné a názorné 

jednolinkové notové osnovy 

Ukazování, znázorňování a 

práce s „barevným 

notopisem“. 

 

 

HV-5-1-05   

vytváří v rámci svých individuálních dispozic 

jednoduché předehry, mezihry a dohry a 

provádí elementární hudební improvizace 

 ve skupině vytvoří jednoduchý doprovod na základě 

„SLOVA“ (slov, věty …) 

 po zacvičení odvodí z doprovodu předehru, mezihru 

nebo dohru (prostým použitím úryvku ze sestavy slov 

doprovodu) 

Improvizace  

 

HV-5-1-06   

rozpozná v proudu znějící hudby některé 

z užitých hudebních výrazových prostředků, 

upozorní na metrorytmické, tempové, 

dynamické i zřetelné harmonické změny 

 „barevným notopisem“ označí v proudu znějící hudby 

některé z užitých hudebních výrazových prostředků, 

upozorní na metrorytmické, tempové, dynamické i 

zřetelné harmonické změny 

Barevné notové písmo 

(jednolinková nebo 

vícelinková notová osnova) 

 

 

HV-5-1-07    

ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních 

kroků, na základě individuálních schopností a 

dovedností vytváří pohybové improvizace  

 pohyb (nebo náznak) v rámci rytmů: polka, fox, cha - 

cha 

Tanec  
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Výstupy předmětu – Hudební výchova – 2. stupeň 

 

Hudební výchova 6. ročník 

Očekávané výstupy RVP 

 

Ročníkové výstupy Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Poznámky 

HV-9-1-01 

využívá své individuální 

hudební schopnosti a 

dovednosti při hudebních 

aktivitách 

 uplatňuje osvojené intonační dovednosti v durových a mollových 

tóninách 

 pečuje o hlasovou hygienu – důkladné rozezpívání 

 rozvíjí svůj hudební sluch a hudební představivost 

 VOKÁLNÍ ČINNOSTI 

intonační cvičení, rozezpívání 

vzestupná a sestupná řada tónů 

kvintakord dur, intonace stupnic dur 

rozšiřování hlasového rozsahu 

Výchova ke zdraví  

HV-9-1-02 

uplatňuje získané pěvecké 

dovednosti a návyky při 

zpěvu i při mluvním projevu 

v běžném životě, zpívá dle 

svých dispozic intonačně 

čistě a rytmicky přesně 

v jednohlase i vícehlase, 

dokáže ocenit kvalitní 

vokální projev druhého 

 zpívá podle svých individuálních dispozic s důrazem na intonaci 

a rytmus, jednohlas a také pokusy o vícehlas 

 orientuje se ve snadném notovém zápisu 

 ohodnotí vokální projev druhého 

zpěv lidových i moderních umělých 

písní 

státní hymna 

práce s notovým zápisem – noty, 

předtaktí, akord, předznamenání 

říkadlo, píseň – rytmus 

sólový a skupinový zpěv, kánon 

takty 

Český jazyk  

HV-9-1-03 

reprodukuje na základě 

svých individuálních 

hudebních schopností a 

dovedností různé motivy, 

témata i části skladeb, 

vytváří a volí jednoduché 

doprovody, provádí 

jednoduché hudební 

improvizace 

 Orffovy hudební nástroje – používá je při doprovodu 

jednoduchých písní 

 upevňuje rytmické cítění a rytmickou paměť 

 vytváří vlastní rytmické motivy, předehry, mezihry, dohry 

 vytvoří jednoduchou melodickou předehru a dohru 

 pokusí se vytvořit vlastní jednoduchou melodii - píseň  

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 

reprodukce známých písní s důrazem 

na rytmus 

hudební hádanky 

rytmická hra na tělo 

hudební formy – pochod, polka,valčík 

jednoduchá písňová forma 

využití Orffových nástrojů 

Tělesná výchova  

HV-9-1-04 

realizuje podle svých 

individuálních schopností a 

dovedností písně a skladby 

různých stylů a žánrů 

 zpívá a dle svých individuálních dispozic a dovedností zahraje na 

hudební nástroj písně a skladby různých stylových období  

realizace zpěvu, instrumentální hudby 

a doprovodných rytmických činností 

záznam rytmu 

  

HV-9-1-05 

rozpozná některé z tanců 

 vyjadřuje pohybem pochodový, polkový a valčíkový rytmus, 

také hudbu moderní - nonartificiální 

HUDEBNĚ POHYBOVÉ 

ČINNOSTI 

Tělesná výchova  
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různých stylových období, 

zvolí vhodný typ hudebně 

pohybových prvků 

k poslouchané hudbě a na 

základě individuálních 

hudebních schopností a 

pohybové vyspělosti 

předvede jednoduchou 

pohybovou vazbu 

 taktuje dvoučtvrťový a tříčtvrťový takt 

 vyjadřuje pohybem píseň ( její obsah) a skladbu 

 

 

taneční kroky – pochod, polka, 

valčík, mazurka 

taktování (hra na dirigenta a orchestr) 

pohybové vyjádření hudby 

(pantomima, improvizace) 

dramatizace písní, také převedení 

jejich textů do svých vlastních – 

přetextování písně 

HV-9-1-06 

orientuje se v proudu znějící 

hudby, vnímá užité hudebně 

výrazové prostředky a 

charakteristické sémantické 

prvky, chápe jejich význam 

v hudbě a na základě toho 

přistupuje k hudebnímu dílu 

jako k logicky utvářenému 

celku 

 rozlišuje sluchem zvuk některých hudebních nástrojů, pojmenuje 

je 

 rozlišuje skladbu instrumentální a vokální, operu, operetu, 

muzikál, melodram, pokusí se rozlišit píseň lidovou a umělou 

 rozlišuje hudební styly a žánry 

 seznámí se s obdobím baroka a klasicismu i s novodobou historií 

hudby 

 pracuje s vybranými skladbami, analyzuje je 

 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 

poznávání hudebních nástrojů a 

jejich rozdělení do skupin 

píseň lidová, umělá 

vokální a instrumentální skladba 

opera a opereta,muzikál, melodram 

hudebně výrazové prostředky 

kulturní tradice a zvyky 

J. S. Bach a G. F. Händel – život a 

dílo, poslech skladeb 

R. Wagner, G. Verdi, W. A. Mozart, 

J. Haydn, L. van Beethoven, B. 

Smetana, A. Dvořák, J. Ježek, …- 

život a dílo, poslech skladeb 

balet, hudba v divadelní hře a filmu, 

hudební klip, moderní výrazový 

tanec a hudba k němu, současná 

populární scéna 

Výtvarná výchova  
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Hudební výchova 7. ročník 

Očekávané výstupy RVP 

 

Ročníkové výstupy Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Poznámky 

HV-9-1-01 

využívá své individuální 

hudební schopnosti a dovednosti 

při hudebních aktivitách 

 uplatňuje dříve osvojené pěvecké dovednosti – hlasové, dechové, 

rytmické, intonační 

 pečuje o hlasovou hygienu 

VOKÁLNÍ ČINNOSTI 

intonační cvičení 

rozezpívání 

akord durový a mollový, stupnice 

durová a mollová - rozlišení 

  

HV-9-1-02 

uplatňuje získané pěvecké 

dovednosti a návyky při zpěvu i 

při mluvním projevu v běžném 

životě, zpívá dle svých dispozic 

intonačně čistě a rytmicky 

přesně v jednohlase i vícehlase, 

dokáže ocenit kvalitní vokální 

projev druhého 

 využívá při zpěvu správné pěvecké dovednosti a návyky 

 melodizuje a rytmizuje krátké  texty 

 zpívá podle individuálních dispozic intonačně čistě a rytmicky 

přesně 

 ohodnotí kvalitní vokální projev druhého 

hlasová hygiena (období mutace) 

výběr písní různých období 

písně lidové a umělé, také písně 

současné populární scény 

dynamika, rytmus 

zpěv sólový a skupinový, jednohlasý i 

vícehlasý, kánon,  

 

Výchova ke zdraví  

HV-9-1-03 

reprodukuje na základě svých 

individuálních hudebních 

schopností a dovedností různé 

motivy, témata i části skladeb, 

vytváří a volí jednoduché 

doprovody, provádí jednoduché 

hudební improvizace 

 tvoří jednoduché předehry, mezihry, dohry a doprovody na 

Orffovy nástroje, případně i na klasické hudební nástroje,využívá 

získané dovednosti a znalosti k tvorbě jednoduché hudební 

improvizace – vokální i instrumentální, také zapíše do notového 

záznamu 

 

 

 

záznam rytmu a pokus o záznam 

melodie 

notový zápis jako opora při realizaci 

písně 

reprodukce tónů v různých výškách, 

převedení z nezpěvné části do 

pěvecké 

  

HV-9-1-04 

realizuje podle svých 

individuálních schopností a 

dovedností písně a skladby 

různých stylů a žánrů 

 rozvíjí svůj hudební sluch, představivost, rytmus INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 

instrumentální, rytmické předehry, 

mezihry i dohry k písním, doprovody 

na Orffovy i klasické hudební 

nástroje 

hra na hudební nástroj- ti žáci, kteří 

se učí na různé hudební nástroje hrát 

  

HV-9-1-05 

rozpozná některé z tanců 

různých stylových období, zvolí 

vhodný typ hudebně 

 reaguje pohybem na znějící hudbu s využitím jednoduchých gest 

a tanečních kroků 

 rozlišuje pohybově valčík, polku, mazurku 

 projeví se dle svých dispozic pohybově a tanečně 

HUDEBNĚ POHYBOVÉ 

ČINNOSTI 

taktování 

vlastní pohybové ztvárnění hudby 

Tělesná výchova  
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pohybových prvků 

k poslouchané hudbě a na 

základě individuálních 

hudebních schopností a 

pohybové vyspělosti předvede 

jednoduchou pohybovou vazbu 

 pokusí se předvést některý z latinskoamerických či standardních 

tanců (jive, cha-cha, waltz, …) 

polka, valčík, mazurka 

další taneční kroky (jive, cha-cha, 

waltz) 

 

 

HV-9-1-06 

orientuje se v proudu znějící 

hudby, vnímá užité hudebně 

výrazové prostředky a 

charakteristické sémantické 

prvky, chápe jejich význam 

v hudbě a na základě toho 

přistupuje k hudebnímu dílu 

jako k logicky utvářenému celku 

 rozlišuje hudební nástroje, jejich výrazové prostředky 

 rozpozná komorní a symfonickou hudbu 

 zařadí skladbu do příslušného období 

 vytváří vlastní soudy a preference 

 získává povědomí o životě a díle vybraných skladatelů, o 

různých hudebních formách 

 rozlišuje duchovní a světskou hudbu 

 má povědomí o nejznámějších muzikálech 

 objevuje souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění 

 získává povědomí o hudbě příslušného ročního období (Vánoce, 

prázdninové písničky, …) 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 

komorní a symfonická hudba 

písně národního obrození 

státní hymna 

baroko, klasicismus – opakování 

romantismus 

Národní divadlo ve  vztahu k hudbě 

fuga 

sonáta 

symfonie 

duchovní a světská hudba (kantáta a 

oratorium) 

muzikál 

 

Výtvarná výchova 

Český jazyk 
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Hudební výchova 8. ročník 

Očekávané výstupy RVP 

 

Ročníkové výstupy Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Poznámky 

HV-9-1-01 

využívá své individuální 

hudební schopnosti a dovednosti 

při hudebních aktivitách 

 dodržuje správné pěvecké návyky a hlasovou hygienu 

 zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně 

 vyhledává možnosti nápravy hlasové nedostatečnosti 

VOKÁLNÍ ČINNOSTI 

hlasová a rytmická cvičení 

rytmický výcvik s oporou 

hudebního nástroje 

Výchova ke zdraví 

 

HV-9-1-04 

realizuje podle svých 

individuálních schopností a 

dovedností písně a skladby 

různých stylů a žánrů 

 pokusí se o lidový dvojhlas 

 orientuje se v notovém zápisu vokální skladby 

 cítí rozdíl mezi pojmy stupnice a tónina 

 seznámí se s akordovými značkami 

zpěv lidových i umělých písní 

transpozice melodie 

notový zápis jako opora při 

nácviku písně 

vokálně instrumentální skladby 

 

 

HV-9-1-05 

rozpozná některé z tanců 

různých stylových období, zvolí 

vhodný typ hudebně 

pohybových prvků 

k poslouchané hudbě a na 

základě individuálních 

hudebních schopností a 

pohybové vyspělosti předvede 

jednoduchou pohybovou vazbu 

 vyjádří pohybem a gesty různé taneční rytmy 

 reaguje pohybem na změny v proudu znějící hudby 

HUDEBNĚ POHYBOVÉ 

ČINNOSTI 

taneční kroky 

taktování 

vlastní pohybové ztvárnění – 

choreografie 

pantomima 

polka, valčík, mazurka 

moderní tance 

Tělesná výchova 

 

HV-9-1-06 

orientuje se v proudu znějící 

hudby, vnímá užité hudebně 

výrazové prostředky a 

charakteristické sémantické 

prvky, chápe jejich význam 

v hudbě a na základě toho 

přistupuje k hudebnímu dílu 

jako k logicky utvářenému  

 tvoří jednoduché doprovody s použitím jednoduchých hudebních 

nástrojů 

 sestavuje pásmo hudby a mluveného slova 

 rytmizuje podle individuálních dispozic obtížnější skladby 

INSTRUMENTÁLNÍ 

ČINNOSTI 

vlastní instrumentální tvorba 

synkopický rytmus 

 

 

HV-9-1-07 

zařadí na základě individuálních 

schopností a získaných 

vědomostí slyšenou hudbu do 

stylového období a porovnává ji 

 orientuje se ve světových (zvláště evropských) hudebních 

dějinách 

 rozliší umělecké slohy v hudbě 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 

poslech různých hudebních 

žánrů, srovnávání, objevování 

charakteristických rozdílů 

SVĚTOVÉ  (zvláště evropské) 

Dějepis 

Výtvarná výchova 

Český jazyk  
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z hlediska její slohové a stylové 

příslušnosti s dalšími skladbami 

hudební dějiny – hudba 

artificiální: 

původ hudby, pravěk a starověk 

středověk – gotika 

renesance 

baroko 

klasicismus 

romantismus 

 hudba 20. století 

dějiny hudby nonartificiální: 

USA jako kolébka jazzu a 

moderní populární hudby 

swing 

rock and roll a country v USA 

50.let 

Anglie jako vstupní brána 

moderní populární hudby do 

Evropy a rock 60. let 

moderní hudební nástroje 

70., 80. léta v moderní populární 

a rockové hudbě 

současná populární hudba 

 

 

 

HV-9-1-08 

vyhledává souvislosti mezi 

hudbou a jinými druhy umění 

 chápe spojitost hudby s jinými druhy umění hudba minulosti a dnešek 

hudební film a divadlo 

muzikál 

hudba jako kulisa 

hudební nosiče 

Výtvarná výchova 

Dějepis 

Český jazyk 

Fyzika 
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Hudební výchova 9. ročník 

Očekávané výstupy RVP 

 

Ročníkové výstupy Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Poznámky 

HV-9-1-01 

využívá své individuální 

hudební schopnosti a dovednosti 

při hudebních aktivitách 

 využívá dříve osvojené intonační a rytmické dovednosti 

 dodržuje hlasovou hygienu 

VOKÁLNÍ ČINNOSTI 

upevňování dovedností z předchozích 

ročníků 

Výchova ke zdraví 

 

HV-9-1-04 

realizuje podle svých 

individuálních schopností a 

dovedností písně a skladby 

různých stylů a žánrů 

 ocení kvalitní vokální projev druhého 

 využívá své získané pěvecké dovednosti a návyky 

 zazpívá podle svých individuálních hudebních dispozic 

kultivovaně a pěvecky správně písně různých žánrů 

 orientuje se v zápise písní a skladeb 

zpěv lidových i umělých písní 

s důrazem na dynamiku a rytmus 

zpěv písní v jednohlase i vícehlase 

 

 

 

 

HV-9-1-05 

rozpozná některé z tanců 

různých stylových období, zvolí 

vhodný typ hudebně 

pohybových prvků 

k poslouchané hudbě a na 

základě individuálních 

hudebních schopností a 

pohybové vyspělosti předvede 

jednoduchou pohybovou vazbu 

 volí vhodné taneční improvizace na základě svých 

hudebních schopností a pohybové vyspělosti 

 rozlišuje pohybově lidové a společenské tance 

 

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI 

balet, moderní výrazový tanec 

kroky některých společenských tanců 

lidový tanec 

 

 

Tělesná výchova 

 

HV-9-1-06 

orientuje se v proudu znějící 

hudby, vnímá užité hudebně 

výrazové prostředky a 

charakteristické sémantické 

prvky, chápe jejich význam 

v hudbě a na základě toho 

přistupuje k hudebnímu dílu 

jako k logicky utvářenému  

 dodržuje rytmické zákonitosti při utváření jednoduchých 

doprovodů 

 seznámí se s notovým zápisem v basovém klíči a dokáže 

toto odlišit od záznamu v houslovém klíči 

 poznává další způsoby záznamu hudby 

 vyjadřuje své hudební představy a myšlenky pomocí 

hudebního nástroje 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 

hudební výrazové prostředky 

v doprovodech písní a skladeb 

(melodie, rytmus, tempo, dynamika) 

notové počítačové záznamy 

předehry a dohry písní 

hudební improvizace 

základy harmonie 

nahrávací technika 

Informatika 

 

HV-9-1-07 

zařadí na základě individuálních 

schopností a získaných 

vědomostí slyšenou hudbu do 

stylového období a porovnává ji 

 uplatňuje při poslechu hudby získané znalosti a zkušenosti 

 postihuje hudebně výrazové prostředky 

 orientuje se v dějinách české artificiální hudby 

 orientuje se v dějinách české nonartificiální hudby 

 formuluje své hodnotící soudy o hudbě 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 

poslech skladeb a písní různých stylů a 

žánrů 

ČESKÉ HUDEBNÍ DĚJINY – hudba 

artificiální: 

Dějepis 

Výtvarná výchova  

Český jazyk  
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z hlediska její slohové a stylové 

příslušnosti s dalšími skladbami 

 orientuje se v jednotlivých hudebních obdobích počátky hudebních dějin v Č. 

hudební renesance v Č. 

české hudební baroko 

český hudební klasicismus 

český hudební romantismus 

20. století v české hudbě 

současnost 

dějiny české nonartificiální hudby: 

úvodní přehled 

jazz a swing v české hudbě 

trampská píseň 

50. a 60. léta – divadla malých forem 

60. léta – big beat 

70. a 80. léta  

současnost 

HV-9-1-08 

vyhledává souvislosti mezi 

hudbou a jinými druhy umění 

 rozpozná charakteristické znaky hudby a nalézá souvislosti 

mezi hudbou a jinými obory umělecké činnosti 

hudební filmy, klipy 

modernost, módnost, kýč 

hudba jako inspirace 

Informatika 
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5.17. Předmět – Výtvarná výchova 

5.17.1. Úvod 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Výtvarná výchova je postaven na tvůrčích činnostech a to na tvorbě, vnímání 

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

představivost, fantazii, intuici a invenci. Tvůrčími činnostmi jsou žáci vedeni k odvaze a chuti uplatnit 

pocity a prožitky a zapojit se do procesu tvorby a komunikace.   

Výtvarná výchova umožňuje žákům jiné poznávání světa v oblasti umění a kultury prostřednictvím 

uměleckých děl – v oblasti malířství, sochařství, architektury, fotografie, filmu. Výtvarná výchova 

pomáhá utvářet kladný vztah ke kulturním hodnotám a přistupovat k nim s vědomím osobní účasti. 

V tvořivých činnostech rozvíjí schopnosti pomocí linie, bodu, tvaru, barvy atd. Vede k pochopení 

různorodosti výtvarných umění národů a národností.  

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Výuka probíhá zpravidla v kmenových třídách, popřípadě v keramické dílně nebo  v terénu. 

Nejčastější formou výuky je vyučovací hodina. Součásti výuky jsou návštěvy výstav v galerii, aktivní 

účast na výstavách, výzdobě školy a také poznávání regionálních památek. 

Časová dotace je v 1. - 3. ročníku 2 hodiny týdně, ve 4. a 5. ročníku 1 hodina týdně. V 6. - 9. ročníku 

1 hodina týdně. 

Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření 

klíčových kompetencí: 

Kompetence k učení 

 pro aktivní učení volíme vhodné způsoby, metody a strategie, které podporují u žáků zvídavost 

 zajišťujeme žákům dostatek informačních zdrojů 

 vedeme žáky k samostatnému hodnocení vlastní tvořivé činnosti 

 pomáháme žákům prostřednictvím výtvarného umění vytvářet komplexní pohled na svět v oblasti 

umění a kultury 

Kompetence k řešení problémů 

 směřujeme žáky k řešení zadaných problémů a vedeme je ke spolupráci a respektu 

Kompetence komunikativní 

 učíme žáky vyjadřovat své myšlenky, pocity, názory a informace 

 podporujeme přátelskou atmosféru v třídě 

 vytváříme příležitosti pro vzájemnou komunikaci žáků k danému úkolu 

 vedeme žáky k porozumění různým druhům výtvarného umění 

 předkládáme žákům možnosti přistupovat k umění a kultuře jako způsobu dorozumívání 

Kompetence sociální a personální 

 rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých 

 rozvíjíme u žáků růst jejich sebedůvěry, samostatného rozvoje, sebeúcty, ale i úcty k práci jiných 

 zařazujeme skupinovou práci tam, kde to učivo dovoluje 

 poskytujeme dostatečný prostor pro osobité výtvarné projevy žáků 

Kompetence občanské 

 rozvíjíme smysl žáků pro výtvarné umění 

 seznamujeme žáky s výtvarnými díly a jejich autory 

 podporujeme kladný vztah k životnímu prostředí 

 umožňujeme žákům prezentovat výsledky jejich práce 

 rozvíjíme smysl pro kulturní hodnoty 

 vytváříme u žáků potřeby návštěv hodnotných kulturních akcí zaměřených na výtvarnou kulturu 
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Kompetence pracovní 

 učíme žáky využívat znalosti a zkušenosti získané ve škole v zájmu vlastního rozvoje 

 snažíme se, aby žáci uměli poskytnout pomoc a pomoc požádat 

 vedeme žáky k osvojování výtvarných technik prostřednictvím používání různých výtvarných 

nástrojů a pomůcek 
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5.17.2. Výstupy předmětu – Výtvarná výchova – 1. stupeň 

 

Výtvarná výchova 1. ročník 

Očekávané výstupy RVP 

 

Ročníkové výstupy Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Poznámky 

VV-3-1-01  

rozpoznává a pojmenovává prvky 

vizuálně obrazného vyjádření (linie, 

tvary, objemy, barvy, objekty), 

porovnává je a třídí na základě 

odlišností vycházejících z jeho 

zkušeností, vjemů, zážitků a 

představ 

 seznamuje se s pojmy malba, kresba, barvy teplé a studené 

 používá různé druhy štětců 

 kreslí měkkou tužkou, pastelkami, voskovkami 

 přiměřeně svému věku používá suchý pastel a špejli 

 maluje vodovými a temperovými barvami 

Péče o pomůcky a materiál. 

Dodržování čistoty. 

Vytvoření pracovního 

prostředí. 

První zachycení děje. 

  

VV-3-1-02  

v tvorbě projevuje své vlastní 

životní zkušenosti, uplatňuje při 

tom v plošném i prostorovém 

uspořádání linie, tvary, objemy, 

barvy, objekty a další prvky a jejich 

kombinace 

 uplatňuje v tvorbě své zkušenosti 

 výtvarně zachytí děj z vlastní představy 

 získává základní zkušenosti při používání materiálů a nástrojů při 

výtvarných činnostech 

 řeší přiměřeně svému věku plošné a prostorové práce 

 uplatňuje představivost a fantazii 

 vyjadřuje pocity a prožitky ze života rodiny 

Objevení barvy, pokusy 

s mícháním barev  

 

ČJ, Prvouka  

VV-3-1-03  

vyjadřuje rozdíly při vnímání 

události různými smysly a pro jejich 

vizuálně obrazné vyjádření volí 

vhodné prostředky 

 seznamuje se s bohatstvím tvarů a barev 

 posiluje zrakové vnímání o vjemy sluchové, chuťové, čichové a 

hmatové 

 pozoruje a individuálně zaznamenává tvář krajiny v závislosti na 

ročním období 

 přenáší své pozorování a vnímání do výtvarné práce 

Rozlišování barev a tvarů OSV4  

VV-3-1-04  

interpretuje podle svých schopností 

různá vizuálně obrazná vyjádření, 

odlišné interpretace porovnává se 

svojí dosavadní zkušeností 

 výtvarně se vyjadřuje podle předlohy 

 rozvíjí smysl pro výtvarný rytmus, rytmické řazení otisků, tvarů, 

a drobného materiálu 

Plocha, tvar, prolínání tvarů, 

překrývání, vrstvení, 

kombinování neobvyklých 

materiálů. 

 

OSV5  

VV-3-1-05  

Na základě vlastní zkušenosti 

nalézá a do komunikace zapojuje 

obsah vizuálně obrazných 

vyjádření, která samostatně 

vytvořil, vybral či upravil 

 hodnotí vlastní výtvor a vyjadřuje se k výtvarným pracím svých 

spolužáků 

 komunikuje o ilustraci v knize 

 navštěvuje výstavy v galerii 

Vlastní zhodnocení a popis 

práce 
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Výtvarná výchova 2. ročník 

Očekávané výstupy RVP 

 

Ročníkové výstupy Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Poznámky 

VV-3-1-01  

rozpoznává a pojmenovává prvky 

vizuálně obrazného vyjádření (linie, 

tvary, objemy, barvy, objekty), 

porovnává je a třídí na základě 

odlišností vycházejících z jeho 

zkušeností, vjemů, zážitků a 

představ 

 pracuje s pojmy malba, kresba, teplé a studené barvy, temné, světlé a 

kontrastní 

 rozlišuje základní a doplňkové barvy 

 používá různé druhy štětců 

 kreslí měkkou tužkou, pastelkami, voskovkami 

 používá suchý pastel a špejli 

 maluje vodovými a temperovými barvami 

Práce s linií, vytváření, 

dotváření linie, vedení 

linie zhušťování a 

zřeďování čar, tvary, 

detaily, objemy  

 

 

  

VV-3-1-02  

v tvorbě projevuje své vlastní 

životní zkušenosti, uplatňuje při 

tom v plošném i prostorovém 

uspořádání linie, tvary, objemy, 

barvy, objekty a další prvky a jejich 

kombinace 

 uplatňuje své životní zkušenosti v tvorbě 

 zachycuje děj z vlastní představy 

 kreslí a maluje tvarově zajímavé předměty 

 využívá získané zkušenosti při používání materiálů a nástrojů při 

výtvarných činnostech 

 řeší plošné a prostorové práce 

 uplatňuje představivost a fantazii 

 sleduje podstatné znaky a detaily předmětů při jejich zobrazování 

 uplatňuje dva a více kreslířské prostředky v jedné výtvarné práci 

Kresba, malba, 

kombinovaná technika. 

Kombinování 

neobvyklých materiálů. 

 

  

VV-3-1-03  

vyjadřuje rozdíly při vnímání 

události různými smysly a pro jejich 

vizuálně obrazné vyjádření volí 

vhodné prostředky 

 vnímá bohatost tvarů a barev 

 posiluje zrakové vnímání o vjemy sluchové, chuťové, čichové a 

hmatové 

 hledá výrazové prostředky pro přepis věcí a přírodnin 

 pozoruje a individuálně zaznamenává tvář krajiny v závislosti na 

ročním období a počasí 

 zaznamenává jednoduché dějové souvislosti 

 přenáší svá pozorování a vnímání do výtvarné práce 

 vnímá rozdíly v povrchové struktuře předmětu, vytváří frotáže 

 volí individuální náměty 

Děj, čas, změna a 

proměna. 

Povrch, struktura, objem. 

 

OSV5  

VV-3-1-04  

interpretuje podle svých schopností 

různá vizuálně obrazná vyjádření, 

odlišné interpretace porovnává se 

svojí dosavadní zkušeností 

 zdokonaluje svoji práci z předlohy i z názoru 

 probouzí základní smysl pro prostor a umístění objektů v prostoru, 

zaměřuje se na tvar předmětu 

 rozvíjí smysl pro výtvarný rytmus a rytmické řazení otisků 

 využívá základní klasifikaci barev a kontrast barev 

 chápe výrazové vlastnosti barev 

Prostředky pro vyjádření 

emocí, pocitů, nálad, 

fantazie, představ a 

osobních zkušeností – 

ilustrace textů 

MuV1  
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 rozeznává různý charakter lineární kresby 

 prohlubuje svůj smysl pro krásu přírody 

 zobrazuje vypravované pohádky a příběhy 

VV-3-1-05  

Na základě vlastní zkušenosti 

nalézá a do komunikace zapojuje 

obsah vizuálně obrazných 

vyjádření, která samostatně 

vytvořil, vybral či upravil 

 hodnotí vlastní výtvor a vyjadřuje se k výtvarným pracím svých 

spolužáků 

 komunikuje o ilustraci v knize a popíše ji 

 seznamuje se s různými druhy výtvarného umění 

 navštěvuje výstavy v galerii a hovoří o svých dojmech 

 prohlubuje svůj smysl pro krásu přírody 

 zobrazuje vypravované pohádky a příběhy 

Práce ve skupině a 

vzájemná komunikace 

 

  

 

 

Výtvarná výchova 3. ročník 

Očekávané výstupy RVP 

 

Ročníkové výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Poznámky 

VV-3-1-01  

rozpoznává a pojmenovává 

prvky vizuálně obrazného 

vyjádření (linie, tvary, objemy, 

barvy, objekty), porovnává je a 

třídí na základě odlišností 

vycházejících z jeho 

zkušeností, vjemů, zážitků a 

představ 

 používá pojmy malba, kresba, barvy teplé, studené, temné, světlé a 

kontrastní 

 využívá základní a doplňkové barvy 

 používá různé druhy štětců 

 kreslí měkkou tužkou, pastelkami, voskovkami, rudkou a uhlem 

 používá suchý pastel, špejli nebo pero 

 maluje vodovými a temperovými barvami 

 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření 

 

Prostor, detail, pozadí, 

kompozice. 

Práce s barvou, míchání 

barev. 

Barvy harmonické, teplé a 

studené 

Práce s linií, druhy linií  

OSV5 

 

VV-3-1-02  

v tvorbě projevuje své vlastní 

životní zkušenosti, uplatňuje 

při tom v plošném i 

prostorovém uspořádání linie, 

tvary, objemy, barvy, objekty a 

další prvky a jejich kombinace 

 uplatňuje v tvorbě své životní zkušenosti 

 zachycuje děj z vlastní představy 

 výtvarně zaznamenává tvarově zajímavé předměty 

 uplatňuje zkušenosti při používání materiálů a nástrojů při 

výtvarných činnostech 

 řeší plošné a prostorové práce 

 pracuje s představou a fantazií 

 sleduje podstatné znaky a detaily předmětů při jejich zobrazování 

 všímá si proporcí a funkce předmětů 

 vyjadřuje pocity a prožitky ze života 

 uplatňuje dva a více kreslířské prostředky v jedné výtvarné práci 

Kresba, malba, 

kombinovaná technika. 

 

Kombinace neobvyklých 

materiálů a technik. 

 

MuV1 
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VV-3-1-03  

vyjadřuje rozdíly při vnímání 

události různými smysly a pro 

jejich vizuálně obrazné 

vyjádření volí vhodné 

prostředky 

 využívá zrakové, sluchové, chuťové, čichové a hmatové vnímání 

 nalézá nové výrazové prostředky pro přepis věcí a přírodnin 

 zaznamenává tvář krajiny v závislosti na ročním období a počasí 

 zobrazuje pocity, temperament a charakter zobrazované postavy 

 zaznamenává dějové souvislosti 

 převádí svá pozorování a vnímání do výtvarné práce 

 vnímá rozdíly v povrchové struktuře předmětu, vytváří frotáž, 

otiskuje a dotváří přírodniny 

 volí individuální náměty a zachycuje asociace 

Prostor, oblast, prostředí, 

vliv na prostředí, účelnost, 

terén, zákoutí 

Reliéf, detail, celek a části, 

zjednodušení, stylizace, 

povrch, struktura, dekor. 

 

 

 

VV-3-1-04  

interpretuje podle svých 

schopností různá vizuálně 

obrazná vyjádření, odlišné 

interpretace porovnává se svojí 

dosavadní zkušeností 

 samostatně tvoří z předlohy i z názoru 

 vyjadřuje ve výtvarné práci pocity strachu, radosti, hněvu a vzteku 

 probouzí základní smysl pro prostor a zaměřuje se na tvar, barvu, 

strukturu a umístění objektů v prostoru 

 kombinuje a využívá celou paletu barev 

 rozeznává různý charakter lineární kresby 

 zpracuje jeden námět různými výtvarnými technikami 

Prostředí, prostor, kouzlo, 

atmosféra, písmo, 

vzpomínka. 

 

 

 

VV-3-1-05  

Na základě vlastní zkušenosti 

nalézá a do komunikace 

zapojuje obsah vizuálně 

obrazných vyjádření, která 

samostatně vytvořil, vybral či 

upravil 

 hodnotí vlastní výtvor a vyjadřuje se k výtvarným pracím svých 

spolužáků 

 komunikuje o ilustraci v knize, popíše ji a zaujme k ní vlastní 

hodnotící postoj 

 poznává rozdíly ve výtvarném vyjádření ilustrátorů dětských knih 

 navštěvuje výstavy v galerii, hovoří o svých pocitech a dojmech 

 formuje vlastní vkus 

Vzpomínka, vědomí, 

podvědomí, negativ x 

pozitiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa, příspěvková organizace 

226 

Výtvarná výchova 4. ročník    

Očekávané výstupy RVP 

 

Ročníkové výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Poznámky 

VV-5-1-01  

při vlastních tvůrčích činnostech 

pojmenovává prvky vizuálně 

obrazného vyjádření, porovnává je na 

základě vztahů (světlostní poměry, 

barevné kontrasty, proporční vztahy a 

jiné)  

 vnímá a vyjadřuje skutečnost barvou, linií a tvarem 

 rozvíjí prostorové formy 

 kombinuje a spojuje prvky v ploše i prostoru 

 uspořádá objekty do celků podle velkosti 

Linie, obrys, silueta, klid x 

pohyb, animace, malba světlo x 

stín. 

Prostředky pro vyjádření emocí, 

pocitů, nálad, fantazie, představ 

a osobních zkušeností  

OSV5 

VMeGS 

 

VV-5-1-02  

užívá a kombinuje prvky vizuálně 

obrazného vyjádření ve vztahu k 

celku: v plošném vyjádření linie a 

barevné plochy; v objemovém 

vyjádření modelování a skulpturální 

postup; v prostorovém vyjádření 

uspořádání prvků ve vztahu k 

vlastnímu tělu i jako nezávislý model 

 experimentuje s linií jako výrazovým prostředkem 

 orientuje se v prostorových a barevných vztazích 

 řeší dekorativní práce v ploše 

 ztvárňuje proporce lidského těla 

Otisk, frotáž MuV1 

 

VV-5-1-03  

při tvorbě vizuálně obrazných 

vyjádření se vědomě zaměřuje na 

projevení vlastních životních 

zkušeností i na tvorbu vyjádření, 

která mají komunikační účinky pro 

jeho nejbližší sociální vztahy 

 při výtvarném přepisu skutečnosti vychází 

z individuálních životních zkušeností 

 zobrazuje svět lidí, věcí a přírodu 

Barevné, plastické a prostorové 

prostředky a prostředky 

vyjadřující časový průběh 

 

 

VV-5-1-04  
 nalézá vhodné prostředky pro 

vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na 

základě vztahu zrakového vnímání 

k vnímání dalšími smysly, uplatňuje 

je v plošné, objemové i prostorové 

tvorbě 

 zapojuje více smyslů při vnímání skutečnosti a 

výtvarném vyjádření 

 uplatňuje při práci fantazii 

Koláž, muchláž, reliéf, vrstva, 

struktura 

 

 

VV-5-1-05  

osobitost svého vnímání uplatňuje v 

přístupu k realitě, k tvorbě a 

interpretaci vizuálně obrazného 

 vychází v tvorbě ze svých pocitů 

 opírá se o prožitky a získané zkušenosti 

 využívá osobitý postoj k zobrazení reality 

 uplatňuje vlastní nápady ve výtvarné tvorbě 

Hračky, objekty, ilustrace textů, 

volná malba, skulptura, 

plastika, animovaný film, 

comics, fotografie, elektronický 
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vyjádření; pro vyjádření nových i 

neobvyklých pocitů a prožitků 

svobodně volí a kombinuje 

prostředky (včetně prostředků a 

postupů současného výtvarného 

umění)   

 pracuje s grafickými editory 

 vyhledává zadaná témata na internetových stránkách 

obraz, reklama  

VV-5-1-06 

porovnává různé interpretace vizuálně 

obrazného vyjádření a přistupuje k 

nim jako ke zdroji inspirace 

 vnímá knižní ilustrace a dostupná díla různých autorů 

 inspiruje se tvorbou dětských ilustrátorů 

Prostředky pro vyjádření emocí, 

pocitů, nálad, fantazie, představ 

a osobních zkušeností  

 

 

VV-5-1-07  

nalézá a do komunikace v sociálních 

vztazích zapojuje obsah vizuálně 

obrazných vyjádření, která 

samostatně vytvořil, vybral či upravil. 

 komunikuje o obsahu svých výtvarných prací 

 hodnotí vlastní výtvor a vyjadřuje se k výtvarným 

pracím svých spolužáků 

 seznamuje se se základy výtvarného umění 

 navštěvuje výstavy a regionální památky 

Oživení, personifikace, 

dotvoření, napodobení akce x 

reakce. 

OSV8 

 

 

 

Výtvarná výchova 5. ročník 

Očekávané výstupy RVP 

 

Ročníkové výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Poznámky 

VV-5-1-01  

při vlastních tvůrčích činnostech 

pojmenovává prvky vizuálně 

obrazného vyjádření, porovnává je na 

základě vztahů (světlostní poměry, 

barevné kontrasty, proporční vztahy a 

jiné)  

 při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává 

prvky vizuálně obrazného vyjádření; porovnává 

je na základě vztahů (světlostní poměry, barevné 

kontrasty, proporční vztahy a jiné) 

Linie, tvary, objemy, světlostní a 

barevné kvality, textury, jejich 

kombinace a proměny v ploše, objemu 

a prostoru 

 

 

VV-5-1-02  

užívá a kombinuje prvky vizuálně 

obrazného vyjádření ve vztahu k 

celku: v plošném vyjádření linie a 

barevné plochy; v objemovém 

vyjádření modelování a skulpturální 

postup; v prostorovém vyjádření 

uspořádání prvků ve vztahu k 

vlastnímu tělu i jako nezávislý model 

 užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného 

vyjádření ve vztahu k celku: v plošném vyjádření 

linie a barevné plochy; v objemovém vyjádření 

modelování a skulpturální postup; v prostorovém 

vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k 

vlastnímu tělu i jako nezávislý model 

 vnímá nepevné tvary kolem sebe (světlo, vzduch, 

vodu, šumění...), vnímá sebe jako součást svého 

okolí, rozlišuje pozadí a popředí. 

 vnímá proporce lidského těla, vztahy mezi 

Uspořádání objektů do celků - na 

základě jejich výraznosti, velikosti a 

vzájemného postavení 

 

Obrys, silueta, klid x pohyb, animace, 

malba světlo x stín. 

 

Bod, linie, plocha, tvar, síť, negativ x 

pozitiv, tečkovací technika, prstomalba. 

Kresba různým materiálem – pero a tuš, 

VMegV1 

 

ČJ – popis, tvorba sdělení, 

mediální výchova, reklama, 

ilustrátoři dětských knih 

PŘ – stavba těla, neživá 

příroda 

PČ 

 

 



 

Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa, příspěvková organizace 

228 

jednotlivými 

       částmi těla. 

 vnímá proporce věcí. 

 hledá zajímavé tvary (i deformované), volně 

pracuje s tvarem, barvou, kompozic 

 všímá si věcí v jejich prostředí a zamýšlí se nad 

vztahem mezi nimi a prostředím 

 uvědomuje si sama sebe jako součást 

vymezeného prostoru. 

dřívko a tuš, rudka, uhel, např. kresba 

dle skutečnosti, kresba v plenéru. 

Malba - světlo, skvrna, plocha, barva, 

odstíny, pohyb vzduchu, vody. 

Figurální kompozice, jednotící prvek, 

doplňkové barvy, kontrast (studené x 

teplé barvy). 

Prostor, věci v prostoru. Postava a 

prostor 

Figura, stavba těla, proporce, schéma, 

pozorování, porovnávání, poměřování. 

VV-5-1-03  

při tvorbě vizuálně obrazných 

vyjádření se vědomě zaměřuje na 

projevení vlastních životních 

zkušeností i na tvorbu vyjádření, 

která mají komunikační účinky pro 

jeho nejbližší sociální vztahy 

 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se 

vědomě zaměřuje na projevení vlastních 

životních zkušeností i na tvorbu vyjádření, která 

mají komunikační účinky pro jeho nejbližší 

sociální vztahy 

 vnímá rytmy kolem sebe, uvědomuje si jejich 

význam pro člověka, život obecně. Uvědomuje si 

sebe jako živého, vnímajícího člověka. 

Vnímání  - vizuální, haptické, statické, 

dynamické, fantazijní, založené na 

smyslovém vnímání 

 

 

 

VV-5-1-04 

nalézá vhodné prostředky pro 

vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na 

základě vztahu zrakového vnímání 

k vnímání dalšími smysly, uplatňuje 

je v plošné, objemové i prostorové 

tvorbě 

 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná 

vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového 

vnímání k vnímání dalšími smysly 

 uplatňuje je v plošné, objemové i prostorové 

tvorbě 

Vizuálně obrazná vyjádření podnětů 

hmatových, sluchových, pohybových, 

čichových, chuťových a  

 

 

VV-5-1-05  

osobitost svého vnímání uplatňuje v 

přístupu k realitě, k tvorbě a 

interpretaci vizuálně obrazného 

vyjádření; pro vyjádření nových i 

neobvyklých pocitů a prožitků 

svobodně volí a kombinuje 

prostředky (včetně prostředků a 

postupů současného výtvarného 

umění)   

 osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k 

realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného 

vyjádření; pro vyjádření nových i neobvyklých 

pocitů a prožitků svobodně volí a kombinuje 

prostředky (včetně prostředků a postupů 

současného výtvarného umění)  

 volně pracuje s vizuálně obraznými elementy 

Fotografie, film, reklama 

 

Rytmus v hudbě, v přírodě, v životě 

člověka, dekor, nefigurální umění. 

prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, 

nálad, fantazie, představ a osobních 

zkušeností, -manipulace s objekty, 

pohyb těla a jeho umístění v prostoru, 

akční tvar malby a kresby 

 

Grafika- druhy, originál x kopie, pozitiv 

x negativ, doplňkové barvy, písmo. 

Tisk z koláže, ze šablon, otisk, vosková 
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technika 

Skulptura. 

Techniky plastického vyjadřování – 

modelování z papíru, hlíny, sádry, drátů 

Tvorba reklamy, fotografie, film, 

tiskovin 

VV-5-1-06 

porovnává různé interpretace vizuálně 

obrazného vyjádření a přistupuje k 

nim jako ke zdroji inspirace 

 porovnává různé interpretace vizuálně obrazného 

vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji 

inspirace 

Umělecká výtvarná tvorba, fotografie, 

film, tiskoviny, televize, elektronická 

média, reklama) 

Ilustracemi známých českých 

ilustrátorů - např. J. Lady, O. Sekory, 

H. Zmatlíkové, J. Trnky, J. Čapka, Z. 

Müllera, A. Borna, R. Pilaře a další 

US – přístupy k vizuálně 

obrazným vyjádřením – 

hledisko vnímání a 

motivace založené na 

smyslovém vnímání 

 

Ilustrátoři dětské knihy 

 

VV-5-1-07 

nalézá a do komunikace v sociálních 

vztazích zapojuje obsah vizuálně 

obrazných vyjádření, která 

samostatně vytvořil, vybral či upravil. 

 nalézá a do komunikace v sociálních vztazích 

zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, 

která samostatně vytvořil, vybral či upravil. 

Volná malba, skulptura, plastika, 

animovaný film, komiks, fotografie, 

elektronický obraz, reklama   
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5.17.3. Výstupy předmětu – Výtvarná výchova – 2. stupeň 

 

Výtvarná výchova 6. ročník 

Očekávané výstupy RVP 

Ročníkové výstupy 

Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Poznámky 

VV-9-1-01 

vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 

škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a 

jejich vztahů, uplatňuje je  pro vyjádření 

vlastních zkušeností, vjemů, představ a 

poznatků; variuje různé vlastnosti prvků a 

jejich vztahů pro získání osobitých výsledků 

 vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu 

vizuálně obrazných elementů zkušeností 

z vlastního vnímání, z představ a poznání 

 uplatňuje osobitý přístup k realitě 

 variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro 

získání osobitých výsledků 

 

Kresebné studie – linie, tvar, objem – 

jejich rozvržení v obrazové ploše, 

v objemu, v prostoru, jejich vztahy, 

podrobnost, kontrast, rytmus. 

Jednoduché plošné kompozice 

z geometrických tvarů – spirály, 

elipsy, řazení, rytmus, prolínání, 

množení, vyvažování, přímka, křivka 

  

VV-9-1-02 

užívá vizuálně obrazná vyjádření 

k zaznamenání vizuálních zkušeností, 

zkušeností získaných ostatními smysly a 

k zaznamenání podnětů z představ a fantazie 

 užívá obrazného vyjádření k zachycení 

zkušeností získaných pohybem, hmatem a 

sluchem 

Rozvíjení smyslové citlivosti, 

zrakové vnímání s vjemy ostatních 

smyslů 

Plastická tvorba – papír, sádra, hlína, 

drát 

  

VV-9-1-03 

užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů 

v proměnách a vztazích,  

k tvorbě užívá některé metody uplatňované 

v současném výtvarném umění a digitálních 

médiích - počítačová grafika, fotografie, 

animace 

 užívá některých z metod současného výtvarného 

umění – počítačová grafika, fotografie, video 

 seznamuje se s některými netradičními 

výtvarnými postupy 

Práce s www stránkami, využití 

počítačových programů, využití 

různorodých materiálů a výtvarných 

postupů – kombinované techniky, 

Představy, prožitky, zkušenosti – při 

vlastní tvorbě 

  

VV-9-1-04 

vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 

vlastní osobité vyjádření, porovnává a hodnotí 

jeho účinky s účinky již existujících i běžně 

užívaných vizuálně obrazných vyjádření 

 užívá správně techniku malby, texturu, míchá a 

vrství barvy 

 vnímá krásy přírody ve vztahu k životnímu 

prostředí 

Malba 

Teorie barev – Goethův barevný 

kruh – teplé a studené barvy, barvy 

příbuzné 

  

VV-9-1-05 

rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření 

v rovině smyslového účinku, v rovině 

subjektivního účinku a v rovině sociálně 

utvářeného i symbolického obsahu 

 vytváří společné kompozice v prostoru – 

instalace 

 přetváří své představy do objemových rozměrů 

Společná práce na objektu 

Plastická prostorová tvorba 

  

VV-9-1-06 

interpretuje umělecká vizuálně obrazná 

 využívá perspektivu ve svém vlastním výtvarném 

vyjádření současnosti i minulosti 
Nauka o perspektivě – umístění 

postav na plochu 
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vyjádření současnosti i minulosti, vychází při 

tom ze svých znalostí historických souvislostí 

i z osobních zkušeností a prožitků 

 stylizuje osobitě vizuální skutečnost, zvládá 

kompozici, rozvrhne vhodně hlavní motivy na 

ploše 

Velikost objektů 

Lidská figura – tvarová stylizace 

Historické památky 

VV-9-1-07 

porovnává na konkrétních příkladech různé 

interpretace vizuálně obrazného vyjádření, 

vysvětluje své postoje k nim s vědomím 

osobní, společenské a kulturní podmíněnosti 

svých hodnotových soudů 

 porovnává na konkrétních příkladech díla 

výtvarného umění (historické, sociální a kulturní 

souvislosti) 

 vysvětluje a obhajuje výsledky své práce i práce 

druhých, respektuje záměr autora 

Návštěva galerie (dle možností), 

besedy o umění, využití literatury 

zabývající se výtvarným uměním 

Hračky, objekty, ilustrace textů, 

volná malba, plastika, reklama 

  

VV-9-1-08 

ověřuje komunikační účinky vybraných, 

upravených či samostatně vytvořených 

vizuálně obrazných vyjádření v sociálních 

vztazích, nalézá vhodnou formu pro jejich 

prezentaci 

 vyjadřuje se výtvarně k tradicím, zvykům a 

svátkům 
Tematické práce (Vánoce, 

Velikonoce), dekorativní předměty, 

výzdoba interiéru, výstava, 

využívání netradičních výtvarných 

technik 

  

 

Výtvarná výchova 7. ročník    

Očekávané výstupy RVP 

 

Ročníkové výstupy Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Poznámky 

VV-9-1-01 

vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 

škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a 

jejich vztahů, uplatňuje je  pro vyjádření 

vlastních zkušeností, vjemů, představ a 

poznatků; variuje různé vlastnosti prvků a 

jejich vztahů pro získání osobitých výsledků 

 vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu 

vizuálně obrazných elementů, zkušeností 

z vlastního vnímání, z představ a poznán 

 uvědomuje si možnost kompozičních přístupů a 

postupů 

 uplatňuje osobitý přístup k realitě 

Kresebné etudy – objem, tvar, linie 

Šrafování 

Analýza celistvě vnímaného tvaru na 

skladebné prvky koláže 

Experimentální řazení, seskupování, 

zmenšování, zvětšování, vrstvení 

tvarů a linií v ploše i prostoru 

Horizontála, vertikála, kolmost, střed, 

symetrie, asymetrie, dominanta 

  

VV-9-1-02 

užívá vizuálně obrazná vyjádření 

k zaznamenání vizuálních zkušeností, 

zkušeností získaných ostatními smysly a 

k zaznamenání podnětů z představ a fantazie 

 užívá vizuálně obrazných vyjádření k zachycení 

zkušeností získaných pohybem, hmatem a 

sluchem 

 uplatňuje představivost, fantazii a výtvarné 

myšlení ve vlastním výtvarném projektu 

 projevuje aktivní estetický vztah k životnímu 

prostředí 

 užívá správně techniku malby, texturu, míchá a 

vrství barvy 

Rozvíjení smyslové citlivosti  

Přenášení prostoru na plochu 

Záznam autentických smyslových 

zážitků, emocí, myšlenek 

Barevné vyjádření odstín – sytost, 

tón, harmonie, kontrast, jemné rozdíly 

– využití ve volné tvorbě 
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 hodnotí a využívá možností barev a jejich 

kombinací 

VV-9-1-03 

užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů 

v proměnách a vztazích,  

k tvorbě užívá některé metody uplatňované 

v současném výtvarném umění a digitálních 

médiích - počítačová grafika, fotografie, 

animace 

 využívá dekorativních postupů 

 rozvíjí své estetické cítění 

 používá k tvorbě některé metody současného 

výtvarného umění 

 počítačová grafika, fotografie, video, animace 

Užitá grafika 

Písmo – styly a druhy písma 

Využívání poznatků při vlastní tvorbě 

Barevné kompozice 

Tvarová kombinace 

  

VV-9-1-04 

vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 

vlastní osobité vyjádření, porovnává a hodnotí 

jeho účinky s účinky již existujících i běžně 

užívaných vizuálně obrazných vyjádření 

 vybírá a kombinuje výtvarné prostředky 

k vyjádření své osobitosti a originality 

Využívání vlastních prožitků 

interakce s realitou  

Tematické zobrazování (kresba, 

malba) 

  

VV-9-1-05 

rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření 

v rovině smyslového účinku, v rovině 

subjektivního účinku a v rovině sociálně 

utvářeného i symbolického obsahu 

 nachází prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, 

nálad, představ a osobních zkušeností 

 citlivě vnímá okolní skutečnost uměleckou i 

mimouměleckou 

 osvojuje si základy dobrého vkusu a uplatňuje je 

v praktickém životě 

 vnímá vliv estetiky obytného prostředí na 

člověka 

Představy, prožitky, zkušenosti, 

poznatky 

 

Odívání, vkus 

 

Význam tvarů a barev 

  

VV-9-1-06 

interpretuje umělecká vizuálně obrazná 

vyjádření současnosti i minulosti, vychází při 

tom ze svých znalostí historických souvislostí 

i z osobních zkušeností a prožitků 

 interpretuje umělecká vyjádření současnosti i 

minulosti 

 využívá svých znalostí z historie, vychází ze 

svých zkušeností a prožitků 

Práce s uměleckým dílem 

Využití galerie výtvarného umění, 

návštěva výstav v galerii 

  

VV-9-1-07 

porovnává na konkrétních příkladech různé 

interpretace vizuálně obrazného vyjádření, 

vysvětluje své postoje k nim s vědomím 

osobní, společenské a kulturní podmíněnosti 

svých hodnotových soudů 

 uvědomuje si na konkrétních příkladech 

rozmanitost zdrojů interpretace 

Experimenty s reprodukcemi 

výtvarných děl – hledání detailu, 

dokreslování, dotváření malbou, 

skládání a deformování 

roláž 

  

VV-9-1-08 

ověřuje komunikační účinky vybraných, 

upravených či samostatně vytvořených 

vizuálně obrazných vyjádření v sociálních 

vztazích, nalézá vhodnou formu pro jejich 

prezentaci 

 utváří a zdůvodňuje osobní postoj v komunikaci 

 porovnává vznik odlišných interpretací vizuálně 

obrazných vyjádření a obhajuje výsledky tvorby 

s respektováním záměru autora 

 nalézá vhodný způsob prezentace výtvarných děl 

Architektura – kresba uhlem 

Vlastní tvorba (plakety, pečetě) 

Samostatně vytvořená i přejatá díla 

 

Výstavy v budově školy 

Účast ve výtvarných soutěžích 
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Výtvarná výchova 8. ročník 

Očekávané výstupy RVP 

 

Ročníkové výstupy Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Poznámky 

VV-9-1-01 

vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 

škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a 

jejich vztahů, uplatňuje je pro vyjádření 

vlastních zkušeností, vjemů, představ a 

poznatků; variuje různé vlastnosti prvků a 

jejich vztahů pro získání osobitých výsledků 

 vybírá a vytváří bohatou škálu vizuálně 

obrazných elementů, zkušeností z vlastního 

vnímání, z představ a poznání 

 uplatňuje osobitý přístup k realitě 

 využívá perspektivních postupů 

Kresebné etudy 

Práce s linií jako výtvarným 

prostředkem 

Různé typy zobrazení (podhledy a 

rovnoběžné promítání) 

Lineární perspektiv a úběžníková 

 

 

VV-9-1-02 

užívá vizuálně obrazná vyjádření 

k zaznamenání vizuálních zkušeností, 

zkušeností získaných ostatními smysly a 

k zaznamenání podnětů z představ a fantazie 

 užívá vizuálně obrazných vyjádření, 

zaznamenání vizuálních zkušeností 

Praktické ověřování a postupné 

využívání kompozičních principů 

(dominanta, vertikála, horizontála, 

diagonála, zlatý řez, kontrast, 

harmonie) v experimentálních 

činnostech a vlastní tvorbě 

 

 

VV-9-1-03 

užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů 

v proměnách a vztazích,  

k tvorbě užívá některé metody uplatňované 

v současném výtvarném umění a digitálních 

médiích - počítačová grafika, fotografie, 

animace 

 uplatňuje při své tvorbě některé metody 

současného výtvarného umění a digitálních médií 

– počítačová grafika, fotografie, video, animace 

Práce s internetem, vyhledávání www 

stránek – orientace výběr, kombinace 

a variace ve vlasntí tvorbě 

 

 

VV-9-1-04 

vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 

vlastní osobité vyjádření, porovnává a hodnotí 

jeho účinky s účinky již existujících i běžně 

užívaných vizuálně obrazných vyjádření 

 využívá znalostí o základních, druhotných a 

doplňkových barvách k osobitému výtvarnému 

vyjádření 

Správná technika malby – zvládnutí 

větší plochy technika akvarelu, pastel 

krajinářské školy 19. století 

 

 

VV-9-1-05 

rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření 

v rovině smyslového účinku, v rovině 

subjektivního účinku a v rovině sociálně 

utvářeného i symbolického obsahu 

 zobrazuje vlastní fantazijní představy a při jejich 

vyjádření kombinuje výtvarné prostředky a 

experimentuje s nimi 

 orientuje se v grafických technikách 

 uplatňuje své dovednosti a vědomosti při 

návrzích designu 

Práce s netradičními materiály 

Linoryt, tisk z koláže, papíroryt 

Odívání, móda, 

Barevné řešení bytu, karoserie auta, 

užité předměty 
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VV-9-1-06 

interpretuje umělecká vizuálně obrazná 

vyjádření současnosti i minulosti, vychází při 

tom ze svých znalostí historických souvislostí 

i z osobních zkušeností a prožitků 

 interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření 

současnosti i minulosti, vychází při tom ze svých 

znalostí a zkušeností 

 porovnává a zařazuje do historických souvislostí 

základní stavební prvky architektury 

Práce s uměleckým dílem  

Teoretické práce – renesance, baroko, 

klasicismus 

Vyhledávání a porovnávání 

Různé způsoby uměleckého 

vyjadřování konkrétních výtvarných 

děl 

Renesance, baroko – římsa, okno, 

portál, sloup, sgrafita, mozaika 

 

 

VV-9-1-07 

porovnává na konkrétních příkladech různé 

interpretace vizuálně obrazného vyjádření, 

vysvětluje své postoje k nim s vědomím 

osobní, společenské a kulturní podmíněnosti 

svých hodnotových soudů 

 rozvíjí se v estetickém cítění – využívá 

dekorativních postupů 

Tematické práce – Vánoce, 

Velikonoce 

Písmo, užitá grafika 

Reklama, propagační prostředky 

 

 

VV-9-1-08 

ověřuje komunikační účinky vybraných, 

upravených či samostatně vytvořených 

vizuálně obrazných vyjádření v sociálních 

vztazích, nalézá vhodnou formu pro jejich 

prezentaci 

 uplatňuje techniku kresby a zachycuje prostor 

 užívá techniku malby, využívá texturu, míchá a 

vrství barvy 

 podílí se na prezentaci výtvarných děl 

Zdokonalování kresby – způsoby 

stínování, kontrast  

Objemové vyjádření námětu barvami 

– doplňkové a lomené, barvy 

podobné a příbuzné 

Výstavy ve škole a v galerii 

 

 

 

Výtvarná výchova 9. ročník    

Očekávané výstupy RVP 

 

Ročníkové výstupy Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Poznámky 

VV-9-1-01 

vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu 

prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich 

vztahů, uplatňuje je pro vyjádření vlastních 

zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje 

různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro 

získání osobitých výsledků 

 vytváří a vybírá bohatou škálu námětů 

z vlastního vnímání, představ, poznatků a 

zkušeností 

 uplatňuje osobitý přístup ke skutečnosti 

Techniky kresby – tužka, pero, uhel, 

rudka 

Dynamická kresba 

Uspořádání objektů do celků v ploše, 

objemu, prostoru a časovém průběhu 

(vztah pohybu a proměn mezi objekty) 

 

 

VV-9-1-02 

užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání 

vizuálních zkušeností, zkušeností získaných 

ostatními smysly a k zaznamenání podnětů 

z představ a fantazie 

 užívá vizuálně obrané vyjádření zachycení 

zkušeností získaných pohybem, hmatem a 

sluchem 

Převádění pocitů těla na obrazové 

znaky s hledáním vzájemných 

souvislostí 

Vztahy zrakového vnímání s ostatními 

smysly 
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Využití kombinovaných technik 

Plastika, koláž 

VV-9-1-03  užívá prostředky pro zachycení jevů 

a procesů v proměnách a vztazích,  

k tvorbě užívá některé metody uplatňované 

v současném výtvarném umění a digitálních 

médiích - počítačová grafika, fotografie, 

animace 

 využívá k tvorbě dostupné metody současného 

výtvarného umění – počítačová grafika, 

fotografie, video, animace 

 pracuje s reklamou a propagačními prostředky 

Animovaný film – spolupráce, 

komunikace 

Obaly, plakáty, doplňkové reklamy, 

pozvánky, propagační materiály 

 

 

VV-9-1-04 

vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 

vlastní osobité vyjádření, porovnává a hodnotí 

jeho účinky s účinky již existujících i běžně 

užívaných vizuálně obrazných vyjádření 

 snaží se využívat znalostí o základních 

druhotných a doplňkových barvách 

k osobitému výtvarnému vyjádření 

 podílí se na úpravě školního prostředí  

 uplatňuje své dovednosti a vědomosti při 

návrzích designu předmětů 

Symbolika barev, míchání barev, 

působení barev, vztah mezi barvami, 

barevný a světelný kontrast 

Výtvarné řešení jednotlivých prostor 

školy (instalace objektů, výtvarných 

prací, květin) 

Barevné řešení pokoje, 

Výzdoba, návrhy oblečení a doplňků 

 

 

VV-9-1-05  
rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v 

rovině smyslového účinku, v rovině 

subjektivního účinku a v rovině sociálně 

utvářeného i symbolického obsahu 

 zvládá zachycení pomíjivého okamžiku 

 orientuje se v grafických technikách 

Skicování 

Práce v přírodě – krajinomalba, frotáž, 

tisk z koláže 

 

 

VV-9-1-06 

interpretuje umělecká vizuálně obrazná 

vyjádření současnosti i minulosti, vychází při 

tom ze svých znalostí historických souvislostí i 

z osobních zkušeností a prožitků 

 rozlišuje umělecké projevy současnosti a 

minulosti 

Práce s uměleckým dílem – umění 1. a 

2. poloviny 20. století (kubismus, 

surrealismus, impresionismus), 

seznámení s hlavními současnými 

trendy (multimédia) 

 

 

VV-9-1-07 

porovnává na konkrétních příkladech různé 

interpretace vizuálně obrazného vyjádření, 

vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, 

společenské a kulturní podmíněnosti svých 

hodnotových soudů 

 porovnává různá výtvarná díla, hodnotí je a 

vede o nich dialog 

 

Vyhledávání a pojmenování základních 

a obrazotvorných prvků a 

kompozičních postupů při práci 

s uměleckým dílem  

Porovnávání rozdílů výtv. vyjádření – 

abstraktní, popisné, symbolické 

 

 

VV-9-1-08  
ověřuje komunikační účinky vybraných, 

upravených či samostatně vytvořených vizuálně 

obrazných vyjádření v sociálních vztazích, 

nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci 

 užívá vizuálně obrazná vyjádření k zachycení 

jevů v proměnách, vývoji a vztazích 

Tematické výstavy  
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5.18. Předmět – Výchova ke zdraví 

5.18.1. Úvod 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Předmět Výchova ke zdraví přináší základní poznání o člověku v souvislosti s preventivní ochranou 

jeho zdraví. Učí žáky aktivně rozvíjet a chránit zdraví v propojení všech jeho složek (sociální, 

psychické a fyzické) a být za ně odpovědný. Svým vzdělávacím obsahem bezprostředně navazuje na 

obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. 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 potřeb a životních perspektiv dospívajícího jedince a 

rozhodovat se ve prospěch zdraví.  

Obsahové, časové a organizační vymezení 

V předmětu výchova ke zdraví je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, v oboru 

Výchova ke zdraví. Výuka bude realizována v 6. a 9. ročníku s časovou dotací 1 hodina týdně. 

Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí  

Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření 

klíčových kompetencí 

Kompetence k učení  

 s problematikou zdraví žáky seznamujeme ve vzájemných vztazích a souvislostech  

 předkládáme žákům dostatek informačních zdrojů s tématikou ochrany a podpory zdraví a vedeme 

je k jejich využívání v praktickém životě  

 prostřednictvím aktivizujících metod žáky vedeme k celoživotní potřebě pečovat o své zdraví 

a soustavně ho chránit 

 Kompetence k řešení problémů 

 promyšlenými postupy žáky vedeme k uvažování o problému a jeho možném řešení (dialog, 

diskuse, kooperace, kritické myšlení, učení ze zkušenosti) a k zodpovědnosti za svá rozhodnutí 

 předkládáme žákům náměty k samostatnému uvažování a řešení problému v souvislosti 

s ochranou tělesného, duševního a sociálního zdraví  

 vedeme žáky ke kritickému posuzování textů a mediálních sdělení a k obhajobě vlastních nebo 

týmových názorů 

Kompetence komunikativní  

 učíme žáky uplatňovat při řešení dílčích úkolů, problémových a krizových situací osvojené 

modely specifických komunikativních dovedností 

 vedeme žáky k naslouchání a porozumění druhým lidem a k vhodným reakcím na ně, k účinnému 

zapojování se do diskuse 

Kompetence sociální a personální 

 prostřednictvím základních komunikačních dovedností pomáháme žákům hledat cestu založenou 

na dobrých mezilidských vztazích a vytváříme příležitosti k rozvíjení pozitivních interakčních 

vztahových dovedností pro život (aktivní naslouchání, vedení dialogu, obhajování stanovisek, 

vyjednávání, komunikování v týmu, podřízení se, vedení aj.) 

 prostřednictvím efektivních strategií rozvíjíme u žáků specifické dovednosti komunikační obrany 

proti manipulaci a agresi (odmítání, řešení konfliktů a rizikových situací, vyjednávání aj.) 

 pomocí aktivizujících výukových metod vytváříme žákům předpoklady osvojit si dovednosti 

potřebné pro řešení problémů a rozhodování se z hlediska různých sociálních rolí (diskusní, 

situační a didaktické hry aj.) 
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 nabízíme žákům dostatek příležitostí využívat informační a komunikační prostředky k zapojení se 

do diskusí o ochraně a podpoře zdraví 

 v zájmu podpory a ochrany zdraví vedeme žáky k odpovědnému chování vůči sobě i ostatním  

Kompetence občanské  

 vytváříme žákům příležitosti zapojit se v rámci školy a zájmových aktivit do činností souvisejících 

s ochrannou a podporou (aktivní účast na projektech, při sportovních aktivitách, akcích obce aj.) 

 vedeme žáky k rozhodování se v zájmu podpory a ochrany zdraví, k prokazování odpovědnosti 

ochránit zdraví své i jiných  

Kompetence pracovní  

 učíme žáky přistupovat k výsledkům pracovní činnosti z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví 

druhých  

 vedeme žáky k ochraně zdraví a životů při každodenních rizikových situacích i mimořádných 

událostech a k využívání osvojených postupů spojených s řešením jednotlivých mimořádných 

událostí  
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5.18.2. Výstupy předmětu – Výchova ke zdraví – 2. stupeň 

 

Výchova ke zdraví 6. ročník 

Očekávané výstupy RVP 

 

Ročníkové výstupy Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Poznámky 

VZ-9-1-01 

respektuje přijatá pravidla soužití 

mezi spolužáky i jinými vrstevníky 

a přispívá k utváření dobrých 

mezilidských vztahů v komunitě 

 na příkladu vyjádří význam přátelství 

 rozliší ve vztazích mezi vrstevníky kamarádství a přátelství 

 seznamuje se s možnými nebezpečími při komunikaci s vrstevníky 

 diskutuje s vrstevníky o přátelství, lásce a partnerských vztazích 

 učí se respektovat názory a výsledky činnosti druhých  

Vztahy mezi lidmi, ve dvojici – 

kamarádství, přátelství, láska, 

partnerské vztahy 

Bezpečné chování 

Komunikace s vrstevníky a 

neznámými lidmi 

OSV2  

VZ-9-1-02 

vysvětlí role členů komunity 

(rodiny, třídy, spolku) a uvede 

příklady pozitivního a negativního 

vlivu na kvalitu sociálního klimatu 

(vrstevnická komunita, rodinné 

prostředí) z hlediska prospěšnosti 

zdraví 

 rozlišuje rozdíly v rodinných vztazích na příkladech 

 zajímá se o vztahy mezi spolužáky ve třídě 

 dokáže vnímat rozlišnosti vztahů mezi vrstevníky 

 na příkladech uvede možnosti negativního vlivu jednotlivce na 

vztahy ve třídě 

 pozná nevhodné chování vrstevníků ke spolužákům ve škole 

 uznává vliv pozitivního chování spolužáka na vztahy ve třídě 

 uvede příklady vhodného chování a řešení konkrétních situací ve 

skupině 

 učí se respektovat názory druhých, uvědomuje si rozlišnosti 

v názorech a uznává možnost jiného názoru 

 učí se vyjádřit vlastní názor a obhajovat jej vhodnou formou 

 vnímá pravidla soužití v obci, má přehled o spolcích obce, o její 

činnosti 

Vztahy v komunitě (rodina, 

škola, vrstevnická skupina, 

obec, spolek) 

Pravidla soužití v rodině, ve 

škole, mezi vrstevníky 

Bezpečné chování ve škole 

Přijímání názoru druhého, 

chování podporující dobré 

vztahy 

 

  

VZ-9-1-03 

vysvětlí na příkladech přímé 

souvislosti mezi tělesným, 

duševním a sociálním zdravím; 

vysvětlí vztah mezi uspokojováním 

základních lidských potřeb a 

hodnotou zdraví   

VZ-9-1-04 

posoudí různé způsoby chování lidí 

z hlediska odpovědnosti za vlastní 

zdraví i zdraví druhých a vyvozuje 

z nich osobní odpovědnost ve 

 zná a respektuje zásady osobní a duševní hygieny 

 zdůvodní negativní vlivy nedodržování zásad hygieny 

 uvědomuje si význam pravidelné lékařské péče 

 seznamuje se s vhodným denním režimem 

 vyjmenuje základní lidské potřeby 

Zásady osobní, intimní a 

duševní hygieny 

Preventivní lékařská péče 

Režim dne 

Odpovědné chování při úrazu 

Základní lidské potřeby 

OSV4  
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prospěch aktivní podpory zdraví 

VZ-9-1-05 

usiluje v rámci svých možností a 

zkušeností o aktivní podporu zdraví 

 sleduje vlastní denní režim a vyhodnotí jej 

 vyhledá nevhodné prvky ve vlastním denním režimu 

 diskutuje o pohybu jako prostředku upevňování zdraví 

 stanoví si samostatně kroky k dosažení zdraví 

 vyhledá a přivolá lékařskou pomoc 

Režim den 

Preventivní lékařská péče 

 

  

VZ-9-1-06  
vyjádří vlastní názor k problematice 

zdraví a diskutuje o něm v kruhu 

vrstevníků, rodiny i v nejbližším 

okolí 

 seznamuje se s preventivním očkováním 

 diskutuje o zásadách dennímu režimu se spolužáky 

 seznamuje se se zásadami poskytnutí první pomoci 

Odpovědné chování v situacích 

úrazu 

  

VZ-9-1-07 

dává do souvislostí složení stravy a 

způsob stravování s rozvojem 

civilizačních nemocí a v rámci 

svých možností uplatňuje zdravé 

stravovací návyky 

 rozliší na příkladech zdravé potraviny 

 seznamuje se s vlivem nevhodné stravy na lidské zdraví 

 označí potraviny mající špatný vliv na zdraví 

 ujasňuje si vliv svých životních podmínek na vlastní zdraví 

 hledá souvislosti mezi nesprávným stravováním a vznikem 

civilizačních chorob 

 vyjmenuje typy poruch příjmu potravy 

 uvědomuje si nebezpečí nevhodných návyků v příjmu potravy 

 uvědomuje si vliv vnějšího i vnitřního prostředí na zdraví 

Zásady zdravého stravování, 

pitný režim 

Vliv životních podmínek a 

způsobu stravování na zdraví 

Poruchy příjmu potravy 

Vliv vnějšího prostředí na zdraví 

– kvalita ovzduší a vody, hluk, 

osvětlení, teplota 

Vliv vnitřního prostředí – 

osobní, intimní a duševní 

hygiena, otužování, denní režim 

  

VZ-9-1-15 

projevuje odpovědné chování 

v rizikových situacích silniční a 

železniční dopravy; aktivně 

předchází situacím ohrožení zdraví 

a osobního bezpečí;  v případě 

potřeby poskytne adekvátní první 

pomoc 

 učí se komunikaci s neznámými lidmi 

 uvědomuje si nebezpečí komunikace prostřednictvím 

elektronických médií 

 snaží se zvládnout situaci při úrazu v běžné situaci doma, ve škole, 

při pobytu mimo školu, při dopravní nehodě 

 vyhledává důležitá telefonní čísla 

 seznamuje se s pravidly silničního provozu 

 ovládá pravidla silničního provozu z hlediska chodce a cyklisty 

Odpovědné chování v situacích 

úrazu 

Úrazy v domácnosti 

Bezpečnost v dopravě 

Rizika silniční a železniční 

dopravy, vztahy mezi účastníky 

silničního provozu 
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Výchova ke zdraví 9. ročník 

Očekávané výstupy RVP 

Ročníkové výstupy 

Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, 

průřezová 

témata 

Poznámky 

VZ – 9-1-11 

respektuje změny v období 

dospívání, vhodně na ně reaguje; 

kultivovaně se chová k opačnému 

pohlaví 

 vnímá duševní tělesné změny člověka během dospívání 

 seznamuje se se zásadami společenského chování 

 prakticky uplatňuje principy společenského chování vzhledem 

k opačnému pohlaví 

Dospívání – tělesné, duševní a 

společenské změny 

Sebepoznání, sebepojetí, vztah 

k druhým, utváření vlastní identity 

OSV2 

MeV1 

 

VZ – 9-1-12 

respektuje význam sexuality 

v souvislosti se zdravím, etikou, 

morálkou a pozitivními životními 

cíli; chápe význam zdrženlivosti 

v dospívání a odpovědného 

sexuálního chování  

 seznamuje se s vývojem partnerských vztahů během dospívání 

 vnímá změny člověka během sexuálního dospívání 

 uvědomuje si zodpovědnost rodičovství, nevýhody rodičovství 

mladistvých 

 získává přehled o možném sexuálním zneužívání a vnímá jeho 

nebezpečí 

 orientuje se v poruchách pohlavní identity 

Partnerské vztahy 

Sexuální dospívání a reprodukční 

zdraví 

  

VZ-9-1-08 

uplatňuje osvojené preventivní 

způsoby rozhodování, chování a 

jednání v souvislosti s běžnými, 

přenosnými, civilizačními a jinými 

chorobami; svěří se se zdravotním 

problémem a v případě potřeby 

vyhledá odbornou pomoc 

 vyjmenuje nejčastější civilizační choroby 

  uvede způsob ochrany před některou z civilizačních chorob 

 vyhledá způsoby přenosu chorob a označí způsoby ochrany 

 seznámí se se způsoby léčby běžných onemocnění 

 prakticky ovládá způsob měření teploty těla tepové frekvence 

 má přehled o systému zdravotní péče v ČR 

 jednoduše vysvětlí, co je stres a jaký má vliv na zdraví 

 chápe nebezpečí nemocí přenosných pohlavním stykem a princip 

jejich přenosu 

 učí se základním způsobům prevence onemocnění pohlavními 

chorobami (odmítání, chráněný styk) 

 uvědomí si příznaky chorob, ví, jak vyhledat odbornou pomoc 

Civilizační choroby 

Stres a jeho vztah ke zdraví 

Ochrana před přenosnými 

chorobami – základní cesty přenosu 

nákaz a jejich prevence, nákazy 

respirační, přenosné potravou, 

získané v přírodě, přenosné krví a 

sexuálním kontaktem, přenosné 

hmyzem nebo zvířaty 

Ochrana před nepřenosnými 

chorobami a úrazy – 

kardiovaskulární a metabolická 

onemocnění 

Základy první pomoci 

OSV4  

VZ-9-1-09 

projevuje odpovědný vztah k sobě 

samému, k vlastnímu dospívání a 

pravidlům zdravého životního 

stylu;  dobrovolně se podílí na 

programu podpory zdraví v rámci 

školy a obce 

 učí se vnímat sebe, kontrolovat vlastní chování, zvládat problémové 

situace 

 chápe a vysvětlí změny během dospívání 

 seznamuje se s průběhem tělesných a psychických změn během 

dospívání 

 účastní se sportovních akcí a jiných programů ovlivňujících zdraví 

 vyhledává informace o zdravém životním stylu 

Změny v životě člověka: dětství, 

puberta, dospívání 

Zdravý způsob života, zdravá 

výživa, zdravý životní styl 

Složky zdraví a jejich interakce 

Programy podpory zdraví 

EV4  
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 diskutuje o vlivu životního prostředí na zdraví 

 aktivně spolupracuje při programech zlepšujících životní prostředí 

 vyhledá rozličné programy podporující zdraví pomocí internetu 

VZ-9-1-15  
projevuje odpovědné chování v 

rizikových situacích silniční a 

železniční dopravy; aktivně 

předchází situacím ohrožení zdraví 

a osobního bezpečí;  v případě 

potřeby poskytne adekvátní první 

pomoc  

 charakterizuje možná nebezpečí vyplývající z běžného života i 

z mimořádných událostí, uvede vhodné způsoby preventivního 

chování a ochrany 

 ovládá základní způsoby ošetření úrazu 

 vysvětlí postup při poskytování první pomoci 

 diskutuje o nebezpečí úrazu při různých pracovních nebo sportovních 

činnostech 

Rizika ohrožující zdraví: ochrana 

člověka za MU, klasifikace MU, 

varovný signál a jiné způsoby 

varování 

  

VZ-9-1-13 

uvádí do souvislostí zdravotní a 

psychosociální rizika spojená se 

zneužíváním návykových látek a 

životní perspektivu mladého 

člověka; uplatňuje osvojené 

sociální dovednosti a modely 

chování při kontaktu se sociálně 

patologickými jevy ve škole mimo 

ni; v případě potřeby vyhledá 

odbornou pomoc sobě nebo 

druhým 

 chápe nebezpečí zneužívání návykových látek 

 vyjmenuje nejčastěji se vyskytující návykové látky 

 seznamuje se se způsoby odmítání návykových látek 

 uvědomuje si souvislosti závislosti na návykových látkách a trestné 

činnosti 

 uvědomuje si nebezpečí patologického hráčství 

 uznává nebezpečí plynoucí ze závislosti na počítačových hrách 

 vnímá vztahy mezi staršími a mladšími, mezi slabšími a silnějšími 

spolužáky 

 

Rizika ohrožující zdraví – 

psychická onemocnění, násilí 

namířené proti sobě samému, 

rizikové chování (alkohol, kouření, 

nebezpečné předměty, nebezpečný 

internet), násilné chování, těžké 

životní situace a jejich zvládání, 

trestná činnost, dopink ve sportu 

Návykové látky – zdravotní a 

sociální rizika zneužívání 

návykových látek 

  

VZ-9-1-10 

samostatně využívá osvojené 

kompenzační a relaxační techniky 

a sociální dovednosti k regeneraci 

organismu, překonávání únavy a 

předcházení stresovým situacím 

 chápe význam odpočinku a dostatečného spánku pro zdraví 

 seznamuje se se způsoby relaxace 

 umí používat cvičení k relaxaci po dlouhém sezení, stání, čtení, práci 

s počítačem 

 učí se využívat otužování v relaxaci a překonávání únavy 

 orientuje se v relaxačních technikách užívaných ve zdravotnictví 

 uvědomuje si význam pohybové aktivity při předcházení stresu 

 seznamuje se s relaxačními a regeneračními technikami využívanými 

při prevenci stresu 

 učí se sociálním dovednostem pro přecházení a zvládání stresu 

Tělesná a duševní hygiena 

Denní režim, vyváženost 

pracovních a odpočinkových aktivit 

Stres a jeho vztah ke zdraví 

Psychohygiena 

EV4  

VZ-9-1-14 

vyhodnotí na základě svých 

znalostí a zkušeností možný 

manipulativní vliv vrstevníků, 

médií, sekt; uplatňuje osvojené 

dovednosti komunikační obrany 

 odmítá nevhodné chování vrstevníků ke slabším spolužákům 

 učí se vcítění do situace slabšího spolužáka 

 učí se odmítat násilí jako způsob řešení problémů 

 uplatňuje komunikační dovednosti pro prevenci šikany ve škole i 

mimo ni 

 učí se správným způsobům řešení konkrétních problémů ve vztazích 

Vztahy mezi lidmi, vrstevnické 

skupiny 

Šikana a jiné projevy násilí  

Působení sekt 

Reklama 

MeV2  
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proti manipulaci a agresi mezi vrstevníky a ve vztahu k dospělým 

 seznamuje se s tím, jak komunikovat s násilnickým vrstevníkem, 

s neznámým člověkem 

 přispívá svým jednáním k bezpečnému prostředí ve třídě a škole 

 seznamuje se možnými zápornými vlivy reklamy 

 seznamuje se s nebezpečím vlivu sekt na život dospívajícího 

VZ-9-1-16 

uplatňuje adekvátní způsoby 

chování a ochrany v modelových 

situacích ohrožení, nebezpečí i 

mimořádných událostí   

 seznamuje se se způsoby ochrany člověka při působení radioaktivity 

a chemických látek 

 určí potřebné předměty, které je třeba vzít do evakuačního zavazadla 

 popíše evakuační cestu ze třídy do místa ukrytí 

 vnímá nebezpečí, která přináší terorismus ve světě i v ČR 

 spolupracuje na přípravě a hodnocení modelových situací ohrožení 

pro mladší spolužáky 

Rizika ohrožující zdraví: prostředky 

improvizované ochrany, evakuace a 

evakuační zavazadlo 

Terorismus 

Rizika ohrožující zdraví: základní 

úkoly ochrany obyvatelstva, 

prevence vzniku MU 

EV4  
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5.19. Předmět – Tělesná výchova 

5.19.1. Úvod 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vzdělávání v předmětu Tělesná výchova směřuje k poznání vlastních pohybových možností a zároveň 

k poznávání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost a duševní pohodu. 

Smyslem tělovýchovné činnosti je přivést žáky ke sportu a pohybovým aktivitám tak, aby zařadili 

pohybové činnosti do denního režimu. Prostřednictvím pohybových činností pak mohou uspokojovat 

vlastní pohybové potřeby a zájmy, rozvíjet svou zdatnost, kompenzovat různá zatížení a podporovat 

své zdraví. 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Předmět tělesná výchova je vyučován jako samostatný předmět v 1. – 9. ročníku s časovou dotací 

2 hodiny týdně v každém ročníku. Výuka probíhá formou vyučovacích hodin v tělocvičně, na školním 

hřišti nebo v terénu. V 1., ve 2., 3. a 4. ročníku probíhá kurz plavání v plaveckém bazénu. 

Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření 

klíčových kompetencí 

Kompetence k učení 

 vedeme žáky k poznávání vlastních pohybových schopností a jejich individuálnímu rozvoji, 

k systematickému sledování vývoje vlastní fyzické zdatnosti 

 vedeme žáky k samostatnému ohodnocení vlastních sportovních výkonů 

 snažíme se dovést žáky k přesvědčení o nutnosti sportovat po celý život 

Kompetence k řešení problémů 

 diskutujeme s žáky o tom, jak překonat překážky a dosáhnout zlepšení výkonů 

 učíme žáky řešit možné problémové situace v přírodě 

 zapojujeme žáky do hledání vhodné taktiky v individuálních i kolektivních sportech 

Kompetence komunikativní 

 učíme žáky vyjadřovat své myšlenky, pocity, názory a informace srozumitelně při komunikaci 

na sportovišti i v terénu 

 necháváme žákům prostor na diskusi o taktice družstva 

 dbáme na dodržování pravidel fair play 

 poukazujeme na sportovní informace (tisk, internet) 

 učíme žáky orientovat se ve sportovních pojmech 

 seznamujeme žáky s různými způsoby hodnocení výkonů, se zápisem výsledků, s určováním 

pořadí v turnajích 

 podporujeme vytváření přátelské atmosféry při hrách, sportovních akcích 

Kompetence sociální a personální 

 rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat a respektovat sportovní výkony vlastní i druhých 

 vedeme žáky k respektování společně dohodnutých pravidel chování, k ohleduplnosti a ochotě 

vzájemně si pomáhat 

 směřujeme žáky k ocenění výkonů druhých 

 střídáním různých rolí ve hrách umožňujeme žákům lépe pochopit a uznat schopnosti druhých 

 vedeme žáky k objektivnímu ohodnocení vlastních výkonů 

Kompetence občanské 

 vedeme žáky k aktivnímu sportování 

 učíme žáky přijímat mezi sebe žáky méně pohybově nadané 

 pomáháme žákům stanovit pravidla chování 

 sledujeme úspěšnost jednotlivých žáků a oceňujeme jejich pokrok 



 

Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa, příspěvková organizace 

244 

 dbáme na dodržování hygieny při tělesných aktivitách 

Kompetence pracovní 

 usilujeme o dodržování pravidel ve sportu i v životě, plnění povinností, adaptování se na změněné 

nebo nové sportovní podmínky 

 poukazujeme na možná rizika při pohybových činnostech a hledání cest jejich minimalizace 

 vedeme žáky ke zpracovávání a prezentace naměřených výkonů 
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5.19.2. Výstupy předmětu – Tělesná výchova – 1. stupeň 

 

Tělesná výchova 1. ročník 

Očekávané výstupy RVP 

 

Ročníkové výstupy Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Poznámky 

TV-3-1-01  

spojuje pravidelnou každodenní 

pohybovou činnost se zdravím a 

využívá nabízené příležitosti 

 vnímá radost ze hry a z pohybu 

 využívá různé formy pohybu 

 zapojuje se do pohybových aktivit 

 provádí dechová cvičení a cvičení na správné držení 

těla 

Činnosti ovlivňují zdraví 

formy pohybu 

pohybové aktivity 

zdravotně zaměřené činnost 

  

TV-3-1-02  

zvládá v souladu 

s individuálními předpoklady 

jednoduché pohybové činnosti 

jednotlivce nebo činnosti 

prováděné ve skupině, usiluje o 

jejich zlepšení 

 zapojuje se do pohybových a sportovních her 

 osvojuje si základní gymnastické prvky 

 pohybuje se podle rytmu: rytmizovaný pohyb, 

nápodoba pohybem 

 rozvíjí rychlost, obratnost a pohyblivost v základních 

atletických disciplínách 

 účastní se turistických vycházek, cvičení v přírodě a 

výletů 

 seznamuje se s dopravními pravidly pro chodce 

 seznamuje se základními dovednostmi a technikami 

pohybu: plavání, bruslení, hry na sněhu, bobování 

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových 

dovedností 

Pohybové hry 

Základy gymnastiky 

- nácvik kotoulu vpřed, skoky s odrazem 

z trampolínky, chůze po lavičce, žebřiny, šplh 

na tyči, švihadla, překážková dráha, kruhy 

Rytmická cvičení 

Základy atletiky 

běžecká abeceda, běh- rychlý na 50m, vytrvalý 

prokládaný chůzí do 10 minut (indiánský běh), 

člunkový běh, běžecké štafety, honičky 

skok- do dálky, spojení rozběhu s odrazem 

hod míčkem- z místa i z rozběhu 

Turistika a pobyt v přírodě 

Dopravní výchova 

Předplavecký kurz, pobyt v zimní přírodě 

OSV8  

TV-3-1-03  

spolupracuje při jednoduchých 

týmových pohybových 

činnostech a soutěžích 

 zapojuje se do týmových her 

 spolupracuje s ostatními členy týmu, poznává, co 

znamená být součástí týmu 

 dodržuje stanovená pravidla 

Sportovní hry 

Spolupráce při hře 

Pravidla her a soutěží 

  

TV-3-1-04   

uplatňuje hlavní zásady hygieny 

a bezpečnosti při pohybových 

činnostech ve známých 

prostorách školy 

 dodržuje pravidla bezpečnosti při pohybových 

činnostech 

 uplatňuje základní hygienické návyky 

 přivolá pomoc při úrazu 

Činnosti ovlivňují zdraví 

Pravidla bezpečnosti 

Hygiena 

Základy první pomoci 

 

  

TV-3-1-05    osvojuje si základní povely a signály- reaguje na ně Činnosti podporující pohybové učení   
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reaguje na základní pokyny a 

povely k osvojované činnosti a 

její organizaci  

 orientuje se v tělocvičně, na hřišti a v přilehlých 

prostorech 

 chápe organizaci cvičebního prostoru při hrách a 

pohybových aktivitách 

 seznamuje se se zjednodušenými pravidly pohybových 

činností 

Komunikace 

Orientace na cvičišti 

Organizační pravidla 

 

 

Tělesná výchova 2. ročník 

Očekávané výstupy RVP 

 

Ročníkové výstupy Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Poznámky 

TV-3-1-01  

spojuje pravidelnou 

každodenní pohybovou 

činnost se zdravím a využívá 

nabízené příležitosti 

 získává kladný vztah k pohybovým aktivitám 

 zařazuje organizovaný pohyb nebo spontánní pohybové činnosti 

a hry do denního režimu 

 poznává důležitou funkci pohybu pro zdravý vývoj organizmu 

 provádí relaxační cvičení a cvičení zaměřená na správné držení 

těla, strečinková a dynamická cvičení 

Činnosti ovlivňují zdraví 

pohybové aktivity v režimu dne 

 

význam pohybu pro zdraví 

zdravotně zaměřené činnosti 

  

TV-3-1-02  

zvládá v souladu 

s individuálními předpoklady 

jednoduché pohybové činnosti 

jednotlivce nebo činnosti 

prováděné ve skupině, usiluje 

o jejich zlepšení 

 spolupracuje při hrách 

 zvládá základní herní činnosti s míčem: manipulace s míčem, 

chytání, přihrávka, vedení míče,  

 nacvičuje podle svých schopností základní gymnastické prvky 

 vnímá spojitost pohybu s hudbou: tanečky a hry se zpěvem 

 zvládá základní úpolové hry využívající přetlaky 

 dosahuje atletických výkonů přiměřených svému věku a 

psychomotorickým schopnostem 

 pohybuje se v terénu při cvičení v přírodě a turistice 

 seznamuje se základními dovednostmi a technikami pohybu: 

plavání, bruslení, využívá sněhu k pohybovým aktivitám - hry na 

sněhu, bobování (dle možnosti školy a žáků) 

 

Činnosti ovlivňující úroveň 

pohybových dovedností 

Základy sportovních her 

Základy gymnastiky 

kotoul- vpřed, vzad, výskok do 

vzporu na nízkou švédskou bednu, 

chůze po lavičce s obměnami, cvičí 

na žebřinách, šplhá o tyči na čas, 

zdolává překážkové dráhy, cvičí na 

kruzích, na trampolíně, cvičí 

s náčiním – švihadla, krátké tyče 

 

Rytmická cvičení 

Průpravná úpolová cvičení 

 

Základy atletiky 

běh- rychlý na 50m, vytrvalý do 10 

minut, člunkový běh, běžecké štafety, 

honičky 

běžecká abeceda 

  



 

Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa, příspěvková organizace 

247 

základy startu- nízkého a 

polovysokého 

skok- do dálky, z místa 

hod míčkem- spojení rozběhu 

s odhodem 

 

Turistika a pobyt v přírodě 

Předplavecký kurz, pobyt v zimní 

přírodě 

TV-3-1-03  

spolupracuje při jednoduchých 

týmových pohybových 

činnostech a soutěžích 

 spolupracuje při týmových hrách 

 osvojuje si role kapitána a člena týmu 

 chová se ohleduplně ke všem hráčům na hřišti (zásady fair play) 

Spolupráce při hře 

Role v týmu 

Herní vlastnosti 

  

TV-3-1-04   

uplatňuje hlavní zásady 

hygieny a bezpečnosti při 

pohybových činnostech ve 

známých prostorách školy 

 orientuje se bezpečně na sportovišti i v přilehlých prostorech 

 dodržuje pravidla bezpečnosti při pohybových činnostech 

 uplatňuje základní hygienické návyky 

 přivolá pomoc při úrazu 

Činnosti ovlivňují zdraví 

Orientace na sportovišti 

Pravidla bezpečnosti 

Hygiena 

Základy první pomoci 

  

TV-3-1-05   

reaguje na základní pokyny a 

povely k osvojované činnosti a 

její organizaci  

 reaguje na základní povely týkající se osvojované činnosti 

 osvojuje si gesta, znamení, signály a prostředky komunikace 

 dodržuje organizační pokyny 

Činnosti podporující pohybové učení 

Komunikace, organizační pravidla 

  

 

Tělesná výchova 3. ročník 

Očekávané výstupy RVP 

 

Ročníkové výstupy Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Poznámky 

TV-3-1-01  

spojuje pravidelnou 

každodenní pohybovou 

činnost se zdravím a využívá 

nabízené příležitosti 

 poznává vlastní pohybové možnosti a zájmy 

 vnímá radost z pohybu 

 volí spolu s učitelem vhodnou délku a intenzitu pohybu 

 zařazuje uvolňovací cviky po zátěži, protahovací cvičení 

 uplatňuje cviky zaměřené na správné držení těla, strečinková a 

dynamická cvičení 

Činnosti ovlivňují zdraví 

Pohybové možnosti 

 

Délka a intenzita pohybu 

Zdravotně zaměřené činnosti 

OSV8 

 

TV-3-1-02  

zvládá v souladu 

s individuálními předpoklady 

jednoduché pohybové činnosti 

jednotlivce nebo činnosti 

 ovládá základy sportovních her 

 pohybuje se po herní ploše s míčem i bez míče 

 využívá více nářadí při gymnastických disciplínách, zvládá podle 

svých schopností obměny kotoulů, stoj na rukou s dopomocí, odraz 

z můstku, roznožku přes kozu na šíř, rovnovážné prvky na lavičce, 

Činnosti ovlivňující úroveň 

pohybových dovedností 

Základy sportovních her 

 

Základy gymnastiky 
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prováděné ve skupině, usiluje 

o jejich zlepšení 

šplh na čas, cvičení na žebřinách, zdolává překážkové dráhy, cvičí 

na kruzích, na trampolíně 

 cvičí a tančí za doprovodu hudby: základní taneční kroky ve 2/4 

rytmu 

 provádí průpravné úpoly: přetlaky, přetahy, odpory 

 zlepšuje své atletické výkony 

 orientuje se v přírodě při turistice 

 účastní se plaveckého kurzu 

 využívá sněhu k pohybovým aktivitám 

 

 

Rytmická cvičení 

Průpravná úpolová cvičení 

Základy atletiky 

běh- rychlý na 50m, vytrvalý do 10 

minut, člunkový běh, běžecké štafety, 

skok- do dálky, z místa 

vydá pokyny pro start 

hod míčkem 

Turistika a pobyt v přírodě 

Plavecký kurz 

Pobyt v zimní přírodě 

 

 

 

 

 

TV-3-1-03  

spolupracuje při 

jednoduchých týmových 

pohybových činnostech a 

soutěžích 

 spolupracuje při týmových činnostech 

 přijímá vítězství a porážku 

 dodržuje zásady fair play 

 

Spolupráce při hrách 

 

Zásady fair play 

OSV8 

 

TV-3-1-04   

uplatňuje hlavní zásady 

hygieny a bezpečnosti při 

pohybových činnostech ve 

známých prostorách školy 

 dbá na bezpečnost svou i svých spoluhráčů 

 uplatňuje základní hygienické návyky 

 přivolá pomoc při úrazu a ošetří drobná poranění 

Činnosti ovlivňují zdraví 

Bezpečnost 

Hygiena 

Základy první pomoci 

 

 

TV-3-1-05   

reaguje na základní pokyny a 

povely k osvojované činnosti 

a její organizaci  

 užívá smluvené signály a gestikulaci 

 reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její 

organizaci, jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti a reaguje 

na pokyny k vlastním chybám 

Činnosti podporující pohybové učení 

Komunikace 

 

 

 

 

Tělesná výchova 4. ročník 

Očekávané výstupy RVP 

 

Ročníkové výstupy Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Poznámky 

TV-5-1-01  

podílí se na realizaci pravidelného 

pohybového režimu; uplatňuje 

kondičně zaměřené činnosti; 

projevuje přiměřenou 

samostatnost a vůli po zlepšení 

úrovně své zdatnosti 

 uvědomuje si důležitost pohybu pro organizmus 

 zařazuje pohyb organizovaný nebo spontánní pohybové 

činnosti a hry do denního režimu 

 seznamuje se s příležitostmi věnovat se sportu nebo jiným 

pohybovým aktivitám 

 projevuje přiměřenou samostatnost a vůli pro zlepšení své 

zdatnosti 

Činnosti ovlivňující zdraví 

význam pohybu 

Mimoškolní pohybové aktivity 

 

 

Tělesná kondice 

OSV9 
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TV-5-1-02 - zařazuje do 

pohybového režimu korektivní 

cvičení, především v souvislosti s 

jednostrannou zátěží nebo 

vlastním svalovým oslabením 

 provádí cvičení, které kompenzuje jednostranné zatěžování ve 

škole či při sportu 

 odstraňuje cvičením únavu 

 do svého pohybového režimu pravidelně zařazuje vyrovnávací 

cvičení související s vlastním oslabením 

Zdravotně zaměřené činnosti 

 

 

Korektivní cvičení 

 

 

TV-5-1-03  

zvládá v souladu s individuálními 

předpoklady osvojované 

pohybové dovednosti; vytváří 

varianty osvojených pohybových 

her 

 zapojuje se do her zaměřených na zdokonalování pohybových 

dovedností a ovlivňování kondičních a koordinačních 

předpokladů 

 spolupracuje při hře  

 provádí kotouly vpřed, vzad a jejich obměny 

 zvládne stoj na rukou s dopomocí 

 zvládne gymnastický odraz z můstku 

 skáče roznožku a skrčku přes kozu na šíř s odrazem můstku 

(trampolínky) 

 na obrácené lavičce (kladině) provádí chůzi s obměnami a 

rovnovážné cviky 

 šplhá o tyči do výše 4,5m 

 vnímá rytmus, tempo a melodii a provází je pohybem 

 zdokonaluje základní taneční kroky ve 2/4 rytmu 

 používá přetahy a přetlaky při úpolových hrách 

 startuje z nízkého a polovysokého startu 

 zvládá běžeckou abecedu 

 běhá 50m, 1000m a vytrvalostní běh v terénu do 15min. (dle 

výkonnosti žáků) 

 skáče do dálky s rozběhem 

 skáče do výšky (skok střižný) 

 hází míčkem z rozběhu 

 zdokonaluje herní činnosti při sportovních hrách (vybíjená se 

zjednodušenými pravidly, minivolejbal, minifotbal, 

minibasketbal) 

 provozuje turistiku a pobyt v přírodě 

 orientuje se podle turistických značek i podle mapy 

 dodržuje pravidla chování v přírodě 

 používá základní pravidla silničního provozu 

 vyjmenuje součásti základního vybavení jízdního kola 

 dodržuje povinnosti cyklisty v silničním provozu 

 účastní se plaveckého výcviku 

 účastní se zimních sportů (dle možností školy a žáků) 

Činnosti ovlivňující úroveň 

pohybových dovedností 

Pohybové hry 

 

Základy gymnastiky 

akrobacie 

přeskoky, lavička, šplh, žebřiny 

 

Rytmická cvičení 

Průpravná úpolová cvičení 

 

Základy atletiky 

běh, skok, hod 

 

 

Základy sportovních her 

 

 

Turistika a pobyt v přírodě 

 

 

Dopravní výchova 

 

 

Plavání 

Pobyt v zimní přírodě 
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TV-5-1-04  - uplatňuje pravidla 

hygieny a bezpečného chování v 

běžném sportovním prostředí; 

adekvátně reaguje v situaci úrazu 

spolužáka 

 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném 

sportovním prostředí 

 přivolá pomoc a ošetří drobná zranění 

Činnosti ovlivňující zdraví 

Bezpečnost při pohybových 

činnostech 

První pomoc 

 

 

TV-5-1-05 

jednoduše zhodnotí kvalitu 

pohybové činnosti spolužáka a 

reaguje na pokyny k vlastnímu 

provedení pohybové činnosti 

 zhodnotí výkony spolužáků 

 hodnotí vlastní výkony 

 zlepšuje výkony reakcí na pokyny cvičitele 

Činnosti podporující pohybové učení 

Posuzování pohybových dovedností 

Snaha o zlepšení výkonů 

 

 

TV-5-1-06  -  jedná v duchu fair 

play: dodržuje pravidla her a 

soutěží, pozná a označí zjevné 

přestupky proti pravidlům a 

adekvátně na ně reaguje; 

respektuje při pohybových 

činnostech opačné pohlaví 

 řídí se podle stanovených herních pravidel 

 vyjmenuje olympijské symboly 

 dodržuje pravidla fair play 

 přijímá vítězství i porážku 

 spolupracuje s ostatními členy týmu a zároveň respektuje 

opačné pohlaví 

Zásady jednání a chování 

 

 

 

Týmová spolupráce 

OSV9 

 

TV-5-1-07  

užívá při pohybové činnosti 

základní osvojované tělocvičné 

názvosloví; cvičí podle 

jednoduchého nákresu, popisu 

cvičení 

 reaguje na základní pokyny, signály a gesta učitele 

 provádí základní organizační činnosti na smluvené signály 

 připravuje a uklízí náčiní 

 používá základní pojmy spojené s cvičebními prostorami a 

jejich vybavením 

 užívá základní tělocvičné názvosloví 

 cvičí podle jednoduchého nákresu i ústního popisu 

Komunikace 

 

Pohyb podle pokynů 

 

 

 

TV-5-1-08  - zorganizuje 

nenáročné pohybové činnosti a 

soutěže na úrovni třídy 

 zorganizuje soutěže na úrovni třídy Organizační schopnosti  

 

TV-5-1-09  

změří základní pohybové výkony 

a porovná je s předchozími 

výsledky 

 dovede změřit, zapsat výkony a porovnat je s předchozími 

výsledky 

 orientuje se ve výsledkové listině 

 usiluje o zlepšení výsledků svých i svého týmu 

Měření a posuzování pohybových 

dovedností 

 

 

TV-5-1-10  

orientuje se v informačních 

zdrojích o pohybových aktivitách 

a sportovních akcích ve škole i 

v místě bydliště, samostatně získá 

potřebné informace 

 vyhledává informace na nástěnkách se sportovními výsledky i 

připravovanými akcemi 

 diskutuje se spolužáky o sportovních přenosech v médiích 

zdroje informací o pohybových 

činnostech  

využití médií 
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Tělesná výchova 5. ročník 

Očekávané výstupy RVP 

 

Ročníkové výstupy Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Poznámky 

TV-5-1-01  

podílí se na realizaci pravidelného 

pohybového režimu; uplatňuje kondičně 

zaměřené činnosti; projevuje 

přiměřenou samostatnost a vůli po 

zlepšení úrovně své zdatnosti 

 přesvědčuje se sledováním základních tělesných parametrů o 

prospěšnosti pohybu pro zdraví 

 podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu 

 získává informace o vhodné délce a intenzitě pohybu 

 uplatňuje kondičně zaměřené činnosti a zvyšuje jejich úroveň 

 zařazuje cvičení zaměřená na koordinaci a kloubní pohyblivost 

 dbá na správné držení těla 

Činnosti ovlivňující zdraví 

Význam pohybu pro zdraví 

Pohybové aktivity 

Délka a intenzita pohybu 

Tělesná kondice 

Koordinace a kloubní 

pohyblivost, Držení těla 

 

 

TV-5-1-02 

zařazuje do pohybového režimu 

korektivní cvičení, především v 

souvislosti s jednostrannou zátěží nebo 

vlastním svalovým oslabením 

 přesvědčuje se, že různá cvičení mají různé účinky 

 poznává účinky jednotlivých druhů cvičení zaměřených proti 

únavě, jednostranné zátěži a svalové nerovnováze 

 zařazuje do cvičení kompenzační, vyrovnávací, dechová a 

psychomotorická 

Zdravotně zaměřené činnosti 

Kompenzační cvičení 

 

 

 

 

 

 

TV-5-1-03  

zvládá v souladu s individuálními 

předpoklady osvojované pohybové 

dovednosti; vytváří varianty osvojených 

pohybových her 

 zapojuje se do pohybových her s různým zaměřením a účinkem 

 využívá různé varianty her, podílí se na jejich vytváření 

 spojuje zvládnuté akrobatické prvky do sestav 

 skáče roznožku přes kozu na šíř i na dél, skrčku přes kozu našíř 

 na obrácené lavičce (kladině) zvládne jednoduché obraty a 

kombinuje je s chůzí a rovnovážnými prvky 

 provádí podle svých schopností jednoduché cviky na hrazdě – svis, 

ručkování, průvleky, shyb, svis stojmo, svis střemhlav závěsem 

v podkolení 

 šplhá na tyči a na laně podle individuálních schopností, 

 cvičí na žebřinách 

 zatančí některé lidové tance, tancuje se žákem opačného pohlaví 

 zmobilizuje sílu při úpolových hrách 

 trénuje rychlý start, běhá 60m, 1000m, a vytrvalostní běh v terénu 

do 15min. (dle výkonnosti žáků) 

 skáče do dálky, skáče do výšky (skok střižný) 

 zdokonaluje techniku hodu míčkem 

 zlepšuje herní činnosti při pohybových hrách: přihrávka jednoruč i 

obouruč, vrchní – trčením, o zem, přihrávka vnitřním nártem, 

florbalovou holí, chytání míče, tlumení míče, zpracování 

přihrávky, vedení míče – driblingem, nohou, střelba na koš, na 

branku 

Činnosti ovlivňující úroveň 

Pohybové hry 

 

Základy gymnastiky 

akrobacie 

přeskok 

lavička 

hrazda 

šplh 

žebřiny 

Rytmická cvičení 

Průpravné úpoly 

Základy atletiky 

běh 

skok 

hod 

Základy sportovních her 

 

 

 

 

Pohyb po hřišti 
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 pohybuje se účelně po hřišti bez míče 

 věnuje se turistice 

 spojuje turistiku s poznávací činností a zpracuje o akci 

jednoduchou zprávu 

 osvojuje si základní dovednosti spojené s tábořením 

 rozšiřuje své znalosti v oblasti dopravní výchovy 

 účastní se zimních her a sportů (dle možností školy a žáků) 

Turistika a pobyt v přírodě 

 

 

 

Dopravní výchova 

Pobyt v zimní přírodě 

 

TV-5-1-04 - uplatňuje pravidla hygieny 

a bezpečného chování v běžném 

sportovním prostředí; adekvátně reaguje 

v situaci úrazu spolužáka 

 uplatňuje hygienické a bezpečnostní zásady při všech pohybových 

činnostech 

 vhodně reaguje při úrazu spolužáka 

Činnosti ovlivňující zdraví 

Hygiena a bezpečnost 

Zásady první pomoci 

 

 

TV-5-1-05 - jednoduše zhodnotí kvalitu 

pohybové činnosti spolužáka a reaguje 

na pokyny k vlastnímu provedení 

pohybové činnosti 

 vyjádří svůj názor při hodnocení pohybového výkonu spolužáka 

 reaguje na pokyny o svých pohybových přednostech a nedostatcích 

a snaží se je ovlivňovat 

Činnosti podporující 

pohybové učení 

Posuzování pohybových 

dovedností 

 

 

TV-5-1-06  

jedná v duchu fair play: dodržuje 

pravidla her a soutěží, pozná a označí 

zjevné přestupky proti pravidlům a 

adekvátně na ně reaguje; respektuje při 

pohybových činnostech opačné pohlaví 

 pozná a označí přestupky proti pravidlům 

 respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví 

 seznamuje se s olympijskými ideály 

 nesnaží se získávat vítězství nesportovním jednáním 

 odmítá nevhodné chování ke spolužákům a k mladším žákům 

 

Zásady jednání a chování 

 

Olympijské ideály 

 

Respektování spolužáků 

OSV9 

 

 

TV-5-1-07  

užívá při pohybové činnosti základní 

osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí 

podle jednoduchého nákresu, popisu 

cvičení 

 užívá při pohybové činnosti osvojené názvosloví 

 cvičí podle jednoduchého nákresu a popisu 

 osvojuje si pojmy spojené s novými pohybovými činnostmi nebo 

prostředím 

 reaguje na smluvené pokyny a signály 

 odstraňuje nedostatky a chyby ve svém pohybovém výkonu podle 

pokynů učitele 

Komunikace 

 

Základní tělocvičné 

názvosloví 

 

 

 

TV-5-1-08  

zorganizuje nenáročné pohybové 

činnosti a soutěže na úrovni třídy 

 podílí se na organizaci pohybových činností 

 připraví samostatně nebo ve skupině soutěž pro své spolužáky 

Organizační schopnosti  

 

TV-5-1-09  

změří základní pohybové výkony a 

porovná je s předchozími výsledky 

 změří základní pohybové výkony 

 orientuje se ve výsledkové listině 

 využívá získané informace jako motivaci ke zlepšování výkonů 

Měření a posuzování 

pohybových dovedností 

 

 

TV-5-1-10  

orientuje se v informačních zdrojích o 

pohybových aktivitách a sportovních 

akcích ve škole i v místě bydliště, 

samostatně získá potřebné informace 

 orientuje se v informačních zdrojích o sportovních akcích ve škole 

a v místě bydliště 

 využívá médií i informační technologie k získávání informací o 

sportovním dění 

Zdroje informací o 

pohybových činnostech 
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5.19.3. Výstupy předmětu – Tělesná výchova – 2. stupeň 

Tělesná výchova 6. – 7. ročník 

Očekávané výstupy RVP 

 

Ročníkové výstupy Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Poznámky 

Činnosti ovlivňující zdraví 

TV-9-1-01 

aktivně vstupuje do organizace 

svého pohybového režimu, 

některé pohybové činnosti 

zařazuje pravidelně a 

s konkrétním účelem 

 aktivně dodržuje správné držení těla, provádí cvičení na 

zvyšování kloubních pohybů a preventivní pohybová 

činnost, dodržuje zásady správného dýchání  

Správné držení těla, zvyšování 

kloubních pohybů, preventivní 

pohybová činnost, správné 

zapojení dechu 

 

hygienické zásady při tělesných 

aktivitách 

 hygiena, dýchání, 

bezpečnost, 

sportovní obuv a  

oblečení 

TV-9-1-02 

usiluje o zlepšení své tělesné 

zdatnost, z nabídky zvolí vhodný 

rozvojový program 

 provádí posilování svalového aparátu, 

 aktivně se zapojuje do cvičení na rozvoj vytrvalosti a 

zdatnosti 

celkové posilování svalového 

aparátu prevence a korekce 

jednostranného zatížení a 

svalových dysbalancí 

rozvoj vytrvalosti, zdravotně 

orientovaná zdatnost 

  

TV-9-1-03 

samostatně se připraví před 

pohybovou činností a ukončí ji ve 

shodě s hlavní činností – 

zatěžovanými svaly 

 žák je schopen individuálního rozcvičení, strečink celého 

těla před a po ukončení hodiny, na závěr hodiny uvolnění 

nejzatíženějších partií těla 

individuální rozcvičení, strečink 

celého těla před a po ukončení 

hodiny, na závěr hodiny uvolnění 

nejzatíženějších partií těla 

  

TV-9-1-04 

odmítá drogy a jiné škodliviny 

jako neslučitelné se sportovní 

etikou a zdravím, upraví 

pohybovou aktivitu vzhledem 

k údajům o znečištění ovzduší 

 dokáže odmítnout drogy a jiné škodliviny (anabolika, 

látky zvyšující fyzickou kondici a podporující růst svalové 

hmoty), 

 rozlišuje reakci těla při zhoršení rozptyl. podmínek 

v souvislosti s vhodnou úpravou pohybových aktivit 

drogy a jiné škodliviny 

(anabolika, látky zvyšující 

fyzickou kondici a podporující 

růst svalové hmoty), reakce těla 

při zhoršení rozptyl. podmínek, 

vhodná úprava pohybových aktivit 

  

TV-9-1-05 

uplatňuje vhodné a bezpečné 

chování i v méně známém 

prostředí sportovišť, přírody, 

silničního provozu, předvídá 

možná nebezpečí úrazu a 

přizpůsobí jim svou činnost 

 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém 

prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu, předvídá 

možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost 

- seznámení žáků s vhodným a 

bezpečným chováním na 

sportovních akcích konaných ve 

škole i mimo školu, 

- zásady bezpečného používání 

konkrétních sportovních potřeb a 

nářadí 

  

Činnosti ovlivňující úroveň  zvládá v souladu s individuálními předpoklady pohybové hry    
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pohybových dovedností 

TV-9-2-01 

zvládá v souladu s individuálními 

předpoklady osvojované 

pohybové dovednosti a tvořivě je 

aplikuje ve hře, soutěži, při 

rekreačních činnostech 

osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve 

hře, soutěži, při rekreačních činnostech 

  

 uvědoměle dodržuje pravidla pohybových her 

 zná a dodržuje pravidla dané pohybové činnosti 

  

 orientuje se na mapě, rozlišuje měřítko mapy, dokáže 

vytyčit trasy podle mapy, uplatňuje pravidla  bezpeč. 

silnič. provozu v roli chodce, cyklisty, aktivně se zapojuje 

do ochrany přírody, rozlišuje topogr. značky, zvládá práci 

s buzolou 

 ovládá zásady přežití v přírodě -  orientace, ukrytí, 

nouzový přístřešek, zajištění vody, potravy, tepla 

turistika a pobyt v přírodě 

sportovní hry 

průpravná cvičení 

vybíjená  

košíková  

odbíjená  

přehazovaná, minikopaná, házená, 

florbal  

atletika 

běh do vzdálenosti 1 500 m 

atletická abeceda,  

člunkový běh 

rychlé běhy na krátkou trať, 

postupné zrychlování, běh 60 m 

hody kriketovým míčem 

skok do dálky 

rychlé starty (ze stoje, ze sedu, 

z lehu 

start nízký, polovysoký, vysoký 

gymnastika 

kotoul vpřed a vzad, 

stoj na rukou se záchranou, 

přemet stranou se záchranou, 

přeskok kozy 

výskok na švédskou bednu  

kruhy – kotoul vpřed a vzad, 

houpání vsedě, rotace kolem své 

osy 

šplh na tyči 

přeskoky přes švihadla 

úpoly  

estetické a kondiční formy cvičení 

s hudbou a rytmic. doprovodem     

Mezipředmětové vztahy 

– zeměpis, přírodopis 

TV-9-2-02 

posoudí provedení osvojované 

pohybové činnosti, označí zjevné 

nedostatky a jejich možné příčiny 

 posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí 

zjevné nedostatky a jejich 

 zná a dodržuje pravidla dané pohybové činnosti 

 sami označí zjevné nedostatky a jejich příčiny možné 

příčiny 

sebehodnocení v dané pohybové 

činnosti 

hledání zjevných nedostatků a 

jejich příčin, možné řešení 

  

Činnosti podporující pohybové  užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, komunikace v TV (tělocvičné   
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učení 

TV-9-3-01 

užívá osvojované názvosloví na 

úrovni cvičence, rozhodčího, 

diváka, čtenáře novin a časopisů, 

uživatele internetu 

rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, uživatele 

internetu 

 

názvosloví osvojovaných činností) 

sledování a hodnocení projevů 

sportovců, diváků, rozhodčích a 

komentátorů při sportovních 

soutěžích 

TV-9-3-02 

naplňuje ve školních podmínkách 

základní olympijské myšlenky – 

čestné soupeření, pomoc 

handicapovaným, respekt 

k opačnému pohlaví, ochranu 

přírody při sportu 

 naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské 

myšlenky – čestné soupeření, pomoc handicapovaným, 

respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu 

olympijský víceboj 

beseda paralympiáda 

 

  

TV-9-3-03 

dohodne se na spolupráci i 

jednoduché taktice vedoucí 

k úspěchu družstva a dodržuje ji 

 dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí 

k úspěchu družstva a dodržuje ji 

týmová hra dle platných či 

dohodnutých pravidel 

  

TV-9-3-04 - rozlišuje a uplatňuje 

práva a povinnosti vyplývající 

z role hráče, rozhodčího, diváka, 

organizátora 

 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role 

hráče, rozhodčího, diváka, organizátora 

pravidla osvojovaných 

pohybových činností a jejich 

aplikace při hře v poli 

  

TV-9-3-05 

sleduje určené prvky pohybové 

činnosti a výkony, eviduje je a 

vyhodnotí 

 sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje 

je a vyhodnotí 

statistická zjištění – měření délky, 

rychlosti, výšky, práce se 

stopkami, pásmem 

sebehodnocení v dané pohybové 

činnosti 

  

TV-9-3-06 - zorganizuje 

samostatně i v týmu jednoduché 

turnaje, závody, turistické akce na 

úrovni školy, spolurozhoduje 

osvojované hry a soutěže 

 zná a dodržuje pravidla dané pohybové činnosti komunikace v TV (tělocvičné 

názvosloví osvojovaných činností) 

sami označí zjevné nedostatky a 

jejich příčiny 

  

TV-9-3-07 

zpracuje naměřená data a 

informace o pohybových 

aktivitách 

 zpracuje naměřená data a informace o pohybových 

aktivitách 

 

práce s tabulkou (výsledkovou 

listinou) 

doplňování příslušných dat 

čtení potřebných dat 

zjišťování potřebných dat 
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Tělesná výchova 8. – 9. ročník 

Očekávané výstupy RVP 

Ročníkové výstupy 

Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Poznámky 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ 

ZDRAVÍ 

TV-9-1-01 

aktivně vstupuje do organizace svého 

pohybového režimu, některé pohybové 

činnosti zařazuje pravidelně a 

s konkrétním účelem 

 aktivně dodržuje správné držení těla 

 provádí cvičení na zvyšování kloubních pohybů a 

preventivní pohybová činnost 

 dodržuje zásady správného dýchání 

Správné držení těla, zvyšování 

kloubních pohybů 

Preventivní pohybová činnost, 

Správné zapojení dechu 

  

TV-9-1-02 

usiluje o zlepšení své tělesné zdatnost, 

z nabídky zvolí vhodný rozvojový 

program 

 provádí posilování svalového aparátu 

 aktivně se zapojuje do cvičení na  rozvoj 

vytrvalosti a zdatnosti 

Celkové posilování svalového aparátu  

Rozvoj vytrvalosti, zdravotně 

orientovaná zdatnost 

  

TV-9-1-03 

samostatně se připraví před pohybovou 

činností a ukončí ji ve shodě s hlavní 

činností – zatěžovanými svaly 

 žák je schopen individuálního rozcvičení, 

strečink celého těla před a po ukončení hodiny, 

na závěr hodiny uvolnění nejzatíženějších partií 

těla 

Individuální rozcvičení, 

Strečink celého těla před a po 

ukončení hodiny 

  

TV-9-1-04 

odmítá drogy a jiné škodliviny jako 

neslučitelné se sportovní etikou a 

zdravím, upraví pohybovou aktivitu 

vzhledem k údajům o znečištění 

ovzduší 

 dokáže odmítnout drogy a jiné škodliviny 

(anabolika, látky zvyšující fyzickou kondici a 

podporující růst svalové hmoty) 

 rozlišuje reakci těla při zhoršení rozptyl. 

podmínek v souvislosti s vhodnou úpravou 

pohybových aktivit 

Drogy a jiné škodliviny  

Reakce těla při zhoršení rozptyl. 

Podmínek 

Vhodná úprava pohyb. aktivit  

  

TV-9-1-05 

uplatňuje vhodné a bezpečné chování i 

v méně známém prostředí sportovišť, 

přírody, silničního provozu, předvídá 

možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí 

jim svou činnost 

 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně 

známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 

provozu 

 předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim 

svou činnost 

Seznámení žáků s vhodným a bezpeč. 

chováním na sport. akcích konaných 

ve škole i mimo školu, 

Zásady bezpečného používání 

konkrétních sport. potřeb a nářadí 

  

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ 

ÚROVEŇ POHYBOVÝCH 

DOVEDNOSTÍ 

TV-9-2-01 

zvládá v souladu s individuálními 

předpoklady osvojované pohybové 

dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, 

 zvládá v souladu s individuálními předpoklady 

osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je 

aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 

činnostech 

 uvědoměle dodržuje pravidla pohybových her 

 zná a dodržuje pravidla dané pohybové činnosti 

 orientuje se  na mapě, rozlišuje měřítko mapy, 

Pohybové hry  

Turistika a pobyt v přírodě 

Sportovní hry – odbíjená, košíková  

Doplňkové sportovní hry – 

minikopaná, házená, florbal 

nácvik útoků a obrany 

Atletika  
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soutěži, při rekreačních činnostech dokáže vytyčit trasy podle mapy, rozlišuje 

topogr. značky, zvládá  práci s buzolou 

 aktivně se zapojuje do ochrana přírody,  

 ovládá zásady přežití v přírodě -  orientace, 

ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 

potravy, tepla 

  uplatňuje pravidla  bezpeč. silnič. provozu v roli 

chodce, cyklisty 

atletická abeceda, 

člunkový běh 

skok do dálky z místa 

rychlé starty   

rychlé běhy na krátkou trať (60 – 100 

m), 

hod granátem a kriketovým míčem 

vrh koulí 

skok do dálky 

vytrvalostní běh 

Gymnastika  

kotoul vpřed a vzad  

stoj na rukou se záchranou  

přeskok kozy  

sestavy 

kruhy  

Estetické a kondiční formy cvičení 

s hudbou a rytmic. doprovodem  

úpoly  

TV-9-2-02 

posoudí provedení osvojované 

pohybové činnosti, označí zjevné 

nedostatky a jejich možné příčiny 

 posoudí provedení osvojované pohybové 

činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 

příčiny 

Sebehodnocení v dané pohybové 

činnosti, znají a dodržují pravidla 

dané pohybové činnosti, 

sami žáci označí zjevné nedostatky a 

jejich příčiny, s pomocí spolužáků 

nebo učitele pracují na jejich 

odstranění 

  

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ 

POHYBOVÉ UČENÍ 

TV-9-3-01 

užívá osvojované názvosloví na úrovni 

cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře 

novin a časopisů, uživatele internetu 

 používá názvosloví na úrovni cvičence, 

rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, 

uživatele internetu 

Komunikace v TV (tělocvičné 

názvosloví osvojovaných činností- - 

sledování a hodnocení projevů 

sportovců, diváků, rozhodčích a 

komentátorů při sportovních 

soutěžích 

  

TV-9-3-02 

naplňuje ve školních podmínkách 

základní olympijské myšlenky – čestné 

soupeření, pomoc handicapovaným, 

respekt k opačnému pohlaví, ochranu 

přírody při sportu 

 naplňuje ve školních podmínkách základní 

olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 

handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, 

ochranu přírody při sportu 

Historie olympijských her 

MOV, ČOV, ODM (olympiáda dětí a 

mládeže) 

 beseda  

paralympiáda 
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TV-9-3-03 

dohodne se na spolupráci i jednoduché 

taktice vedoucí k úspěchu družstva a 

dodržuje ji 

 dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice 

vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji 

Týmová hra dle platných či 

dohodnutých pravidel 

  

TV-9-3-04 
rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 

vyplývající z role hráče, rozhodčího, 

diváka, organizátora 

 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 

vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 

organizátora 

Pravidla osvojovaných pohybových 

činností a jejich aplikace při hře 

v poli, organizuje, řídí a přebírá roli 

rozhodčího 

  

TV-9-3-05 

sleduje určené prvky pohybové činnosti 

a výkony, eviduje je a vyhodnotí 

 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 

výkony, eviduje je a vyhodnotí 

Měření výkonů, posuzování 

pohybových dovedností 

Statistická zjištění, odhady, přesná 

měření (stopky, pásmo) evidují a 

vyhodnocují zjištěná data 

  

TV-9-3-06 

zorganizuje samostatně i v týmu 

jednoduché turnaje, závody, turistické 

akce na úrovni školy, spolurozhoduje 

osvojované hry a soutěže 

 zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché 

turnaje, závody, turistické akce na úrovni školy, 

spolurozhoduje osvojované hry a soutěže 

Organizace prostoru a pohyb. čiností 

Postupné přebírání některých 

organizačních a hodnotících úkolů od 

učitele 

  

TV-9-3-07 

zpracuje naměřená data a informace o 

pohybových aktivitách a podílí se na 

jejich prezentaci 

 zpracuje naměřená data a informace o 

pohybových aktivitách a podílí se na jejich 

prezentaci 

Práce s tabulkou (výsledkovou 

listinou) grafické zpracování 

naměřených dat a jejich prezentace 
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5.20. Předměty – Pracovní činnosti – 1. stupeň a Svět práce – 2. stupeň 

5.20.1. Úvod 

Charakteristika vyučovacích předmětů: 

Vzdělávací oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, 

vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá 

k vytváření životní a profesní orientace žáků. 

Žáci se učí pracovat s různými materiály a osvojují si vedle základních pracovních dovedností a 

návyků i konkrétní dovednosti související s prováděním, plánováním, organizováním a hodnocením 

pracovních činností, ale i s upevňováním návyků a zásad bezpečnosti a hygieny práce. 

Obsah učiva je širokou a otevřenou nabídkou možností pro naplnění vzdělávacích cílů dané oblasti 

a prostředkem k vytváření očekávaných kompetencí žáků na základě praktických činností žáka a podle 

podmínek, možností a pedagogických záměrů školy. Šířka a hloubka realizace jednotlivých 

tematických okruhů je proto v kompetenci školy. Učivo celé vzdělávací oblasti je určeno všem žákům, 

tedy chlapcům i dívkám bez rozdílu 

Obsahové, časové a organizační zaměření: 

Vyučovací předmět Pracovní činnosti je určen pro všechny ročníky 1. stupně. Jeho obsahem je celá 

vzdělávací oblast Člověk a svět práce. Je rozdělen na čtyři tematické okruhy: Práce s drobným 

materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce, Příprava pokrmů. V 1. – 5. ročníku je časová 

dotace 1 hodina týdně.  

Vyučovací předmět Svět práce je určen pro všechny ročníky 2. stupně Předmět Svět práce se realizuje 

v 6. až 9. ročníku s časovou dotací 1 vyučovací hodina týdně. Podle druhu tematického okruhu a počtu 

žáků ve třídě lze předmět vyučovat ve dvouhodinových celcích jednou za 14 dní. 

Metody práce jsou především zaměřené na činnostní vyučování s aktivním zapojením žáků, 

na praktické pracovní dovednosti a návyky, které jsou důležitou složkou pro uplatnění člověka 

v životě. Všechny metody jsou zaměřeny na skupinovou i samostatnou práci žáků, frontální výuka 

bude použita pouze omezeně 

V předmětu jsou zařazeny tematické okruhy: 

Pěstitelské práce, chovatelství - okruh bude vyučován na školním pozemku v 6. – 9. ročníku 

Příprava pokrmů – okruh bude vyučován ve školní kuchyňce v 6. – 8. ročníku 

Práce s laboratorní technikou - okruh bude vyučován v odborné učebně fyziky a chemie, studovně 

školy a učebně PC v 9. ročníku 

Svět práce – okruh bude vyučován v kmenové učebně, případně v učebně PC v 7. - 9. ročníku 

Výchovné a vzdělávací postupy, které směřují k utváření klíčových kompetencí 

Kompetence k učení: 

 vedeme žáky k samostatnému organizování a řízení vlastního učení pomocí nabídky různých 

způsobů, metod a strategie učení 

 volíme vhodné způsoby, metody a strategie, které podporují u žáků zvídavost 

 směřujeme žáky k aktivnímu vyhledávání a třídění informací, jejich propojování a systematizaci 

 vedeme žáky k samostatnému pozorování a porovnávání získaných výsledků, k poznávání 

smyslu a cíle učení 

 umožňujeme žákům posuzovat vlastní pokrok, kriticky hodnotit výsledky svého učení 

 diskutujeme s žáky o překážkách a problémech v práci 

Kompetence k řešení problémů: 

 směřujeme žáky k samostatnému řešení zadaných problémů, zdůvodňování zvoleného 

postupu práce, navrhování různých řešení  

 vedeme žáky k ověřování správnosti řešení a zodpovědnosti za svá rozhodnutí 

 učíme žáky aplikovat osvědčené postupy při řešení obdobných nebo nových 

problémových úloh 
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 podporujeme vlastní hodnocení žáků 

Kompetence komunikativní: 

 učíme žáky přesnému, výstižnému, srozumitelnému a souvislému vyjadřování vlastních 

myšlenek, názorů a postupů práce 

 pomáháme žákům porozumět různým druhům textů, záznamů, obrazových materiálů, 

technických výkresů 

 vedeme žáky k naslouchání, vyjádření souhlasu či nesouhlasu a vhodné argumentaci 

 podporujeme přátelskou atmosféru při práci 

Kompetence sociální a personální: 

 vedeme žáky k přijmutí pravidel práce a role ve skupině, ke spolupráci a vzájemnému respektu 

 rozvíjíme u žáků růst jejich sebedůvěry, samostatného rozvoje, sebeúcty a úcty k práci druhých 

 zařazujeme skupinovou práci tam, kde to učivo dovoluje 

Kompetence občanské: 

 vedeme žáky k respektování přesvědčení druhých lidí, vážení si jejich práce, vcítění se do jejich 

role 

 vysvětlujeme žákům základní práva, povinnosti a společenské normy 

 vedeme žáky k zodpovědnému chování v krizových situacích a ochraně životního prostředí 

Kompetence pracovní: 

 vedeme žáky k bezpečnému používání materiálů, nástrojů a vybavení 

 usilujeme o dodržování pravidel a pořádku 

 podporujeme vlastní rozvoj žáků a přípravu na profesní život 

 rozvíjíme podnikatelské myšlení žáků 

Převažující metody a formy práce: 

 skupinové vyučování 

 práce ve dvojicích 

 pozorování a pokusy 

 exkurze 

 praktické činnosti  s různým materiálem (papír, textil, přírodniny…), náčiním (nůž, nůžky, tavící 

pistole…), nářadím (hrábě, rýč…) a dalšími pomůckami (stavebnice..) 

 dramatizace (společenské chování, stolování…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa, příspěvková organizace 

261 

5.20.2. Výstupy předmětu – Pracovní činnosti – 1. stupeň 

 

Pracovní činnosti 1. ročník 

Očekávané výstupy RVP 

 

Ročníkové výstupy Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Poznámky 

PRÁCE S DROBNÝM 

MATERIÁLEM 

ČSP-3-1-01 

vytváří jednoduchými postupy různé 

předměty z tradičních a netradičních 

materiálů 

 stříhá, vybarvuje, lepí, zdobí různé výrobky z papíru, 

textilu i přírodních materiálů 

Práce s různými materiály a 

pomůckami 

 

OSV5  

ČSP-3-1-02 

pracuje podle slovního návodu a 

předlohy v tvorbě projevuje své vlastní 

životní zkušenosti, uplatňuje při tom 

v plošném i prostorovém uspořádání 

linie, tvary, objemy, barvy, objekty a 

další prvky a jejich kombinace 

 stříhá, vybarvuje, lepí, zdobí různé výrobky z papíru, 

textilu i přírodních materiálů 

Práce podle pokynů a návodů 

s využitím vlastních zkušeností 

 

MuV1  

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI 

ČSP-3-2-01 

zvládá elementární dovednosti a 

činnosti při práci se stavebnicemi 

 staví a vytváří výrobky ze stavebnice 

 

Stavebnice    

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 

ČSP-3-3-01 

provádí pozorování přírody, 

zaznamenává a zhodnotí výsledky 

pozorování 

 vede si ve stanoveném období deník počasí, zaznamenává 

jednoduchými značkami 

 o zapsaných údajích dokáže hovořit v kroužku 

 Deník počasí   

ČSP-3-3-02 

pečuje o nenáročné rostliny  

 pečuje o několik třídních rostlin Květiny   

PŘÍPRAVA POKRMŮ 

ČSP-3-4-01 

připraví tabuli pro jednoduché 

stolování 

 připraví jednoduchou svačinu pro třídu Příprava svačiny   
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Pracovní činnosti 2. ročník 

Očekávané výstupy RVP 

 

Ročníkové výstupy Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Poznámky 

PRÁCE S DROBNÝM 

MATERIÁLEM 

ČSP-3-1-01 

vytváří jednoduchými postupy různé 

předměty z tradičních a netradičních 

materiálů 

 pracuje s papírem, modelovací hmotou, přírodninami a 

textilem 

 zjišťuje a porovnává vlastnosti materiálů 

 vytváří jednoduchými postupy různé výrobky 

 volí vhodné a bezpečné nástroje a pomůcky 

Tradiční a netradiční materiály 

Výrobky 

Pracovní pomůcky a nástroje, funkce a 

využití  

OSV5  

ČSP-3-1-02 

pracuje podle slovního návodu a 

předlohy v tvorbě projevuje své vlastní 

životní zkušenosti, uplatňuje při tom 

v plošném i prostorovém uspořádání 

linie, tvary, objemy, barvy, objekty a 

další prvky a jejich kombinace 

 pracuje podle názorné ukázky, slovního návodu a vlastní 

představivosti 

Práce podle pokynů a návodů 

s využitím osobních zkušeností 

  

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI 

ČSP-3-2-01 

zvládá elementární dovednosti a 

činnosti při práci se stavebnicemi 

 sestavuje jednoduché modely podle předlohy 

 vytváří vlastní plošné i prostorové modely 

z jednoduchých stavebnic 

 zjišťuje vlastnosti materiálů 

Jednoduché modely ze stavebnic   

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 

ČSP-3-3-01 

provádí pozorování přírody, 

zaznamenává a zhodnotí výsledky 

pozorování 

 provádí pozorování přírody a výsledky pozorování 

hodnotí a zaznamenává 

Ověřování podmínek života rostlin, 

exkurze do zahradnictví, sadu na pole, 

pozorování a pokusy 

  

ČSP-3-3-02 

pečuje o nenáročné rostliny  

 pečuje o pokojové rostliny, kypří půdu 

 pojmenuje některé pokojové rostliny 

 pracuje na školním pozemku 

Ošetřování pokojových rostlin 

(zalévání, kypření, hnojení), pěstování 

jednoduchých plodin na školní zahradě 

(hrách, fazole, ředkvička apod.) 

  

PŘÍPRAVA POKRMŮ 

ČSP-3-4-01 

připraví tabuli pro jednoduché stolování 

 připraví stůl pro jednoduché stolování Jednoduché prostírání, každodenní 

stolování, slavnostní prostírání 

  

ČSP-3-4-02 

chová se vhodně při stolování 

 dodržuje vhodné chování při stolování Obsluha a chování u stolu, pravidla 

společenského chování a správného 

stolování 

MuV1  
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Pracovní činnosti 3. ročník 

Očekávané výstupy RVP 

 

Ročníkové výstupy Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Poznámky 

PRÁCE S DROBNÝM 

MATERIÁLEM 

ČSP-3-1-01 

vytváří jednoduchými postupy různé 

předměty z tradičních a netradičních 

materiálů 

 pracuje s papírem, kartonem, modelovací hmotou, 

textilem, přírodninami a netradičními materiály 

 zjišťuje a porovnává vlastnosti materiálů 

 vytváří jednoduchými postupy různé výrobky 

 prohlubuje zručnost při šití 

 aranžuje a dotváří přírodniny 

  volí vhodné a bezpečné nástroje a pomůcky 

Výrobky z rozmanitých materiálů 

Zásady hygieny a bezpečnosti práce 

 

OSV5 

 

 

ČSP-3-1-02 

pracuje podle slovního návodu a 

předlohy v tvorbě projevuje své vlastní 

životní zkušenosti, uplatňuje při tom 

v plošném i prostorovém uspořádání 

linie, tvary, objemy, barvy, objekty a 

další prvky a jejich kombinace 

 pracuje samostatně podle názorné ukázky, slovního 

návodu 

Pracovní postupy   

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI 

ČSP-3-2-01 

zvládá elementární dovednosti a činnosti 

při práci se stavebnicemi 

 sestavuje modely podle předlohy i vlastní fantazie 

 

Konstrukční stavebnice práce s 

předlohou 

Matematika – 

geometrie - 

představivost 

 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 

ČSP-3-3-01 

provádí pozorování přírody, 

zaznamenává a zhodnotí výsledky 

pozorování 

 provádí pozorování přírody, výsledky popíše a zaznamená Záznamy a hodnocení pozorování Prvouka  

ČSP-3-3-02 

pečuje o nenáročné rostliny  

 pečuje samostatně o pokojové rostliny 

 pěstuje nenáročné rostliny na školním pozemku 

Péče o pokojové rostliny 

Práce na školním pozemku 

Prvouka  

PŘÍPRAVA POKRMŮ 

ČSP-3-4-01 

připraví tabuli pro jednoduché stolování 

 připraví stůl pro jednoduchou oslavu Stolování ČJ- sloh  

ČSP-3-4-02 

chová se vhodně při stolování 

 dodržuje vhodné chování při stolování Chování při stolování MuV1  

 

 

 

 



 

Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa, příspěvková organizace 

264 

Pracovní činnosti 4. ročník 

Očekávané výstupy RVP 

Ročníkové výstupy 

Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Poznámky 

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 

ČSP-5-1-01 

vytváří přiměřenými pracovními operacemi a 

postupy na základě své představivosti různé 

výrobky z daného materiálu 

vytváří různé výrobky z daného materiálu 

porovnává vlastnosti materiálů 

vytváří koláže a prostorové konstrukce z papíru a kartonu 

šije různými druhy stehů 

vyrobí jednoduché textilní výrobky 

zhotovuje výrobky z keramiky 

aranžuje a dotváří různé druhy přírodnin 

Tradiční a netradiční materiály OSV5  

ČSP-5-1-02 

využívá při tvořivých činnostech s různým 

materiálem prvky lidových tradic 

využívá lidové zvyky a tradice v pracovních činnostech Lidové zvyky, tradice, řemesla   

ČSP-5-1-03 
volí vhodné pomůcky a nástroje a náčiní 

vzhledem k použitému materiálu 

vybírá na různé druhy materiálů vhodné nástroje a pomůcky 

používá pouze nástroje a pomůcky, které jsou bezpečné a 

nepoškozené  

Jednoduché pracovní nástroje 

a pomůcky funkce a jejich 

využití 

  

ČSP-5-1-04 

udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje 

zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne 

první pomoc při úrazu  

organizuje práci sobě i skupině 

udržuje pořádek na svém pracovním místě 

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce 

poskytne první pomoc při úrazu 

Organizace práce 

Hygiena a bezpečnost práce 

První pomoc 

  

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI 

ČSP-5-2-01 

provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou 

montáž a demontáž 

sestavuje modely 

provádí montáž a demontáž stavebnic 

Montáž a demontáž stavebnic Matematika – 

geometrie - 

představivost 

 

ČSP-5-2-02   

pracuje podle slovního návodu, předlohy, 

jednoduchého náčrtu 

pracuje podle slovního návodu, předlohy a jednoduchého 

náčrtu 

 

Pracovní postupy   

ČSP-5-2-03 

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, 

poskytne první pomoc při úrazu 

dodržuje hygienu a bezpečnost práce 

poskytne první pomoc 

Bezpečnost a hygiena práce 

První pomoc 

  

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 

ČSP-5-3-01 

provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 

samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování 

upravuje půdu pro setí a sázení 

provádí jednoduchou péči o rostliny během vegetace 

provádí rychlení a klíčení, pozoruje a popisuje pokusy 

 

Základní podmínky pro 

pěstování rostlin  

Školní pozemek 

Pokusy 

  

ČSP-5-3-02 

ošetřuje, pěstuje podle daných zásad pokojové a 

jiné rostliny 

pečuje o pokojové i jiné rostliny, přesazuje je a množí 

pečuje o rostliny v okolí školy a provádí zde úklid 

Péče o pokojové a jiné rostliny   
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ČSP-5-3-03 

volí podle druhu pěstitelských činností správné 

pomůcky, nástroje a náčiní 

vybírá podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, 

nástroje a nářadí a správně s nimi zachází 

Nástroje, pomůcky, nářadí   

ČSP-5-3-04 

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, 

poskytne první pomoc při úrazu 

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce 

poskytne první pomoc 

Hygiena a bezpečnost práce 

první pomoc 

  

PŘÍPRAVA POKRMŮ 

ČSP-5-4-01 

orientuje se v základním vybavení kuchyně 

pojmenuje základní vybavení kuchyně 

pracuje se spotřebiči a kuchyňským náčiním 

vybírá a nakupuje potraviny, vhodně je skladuje 

Základní vybavení kuchyně 

Příprava potravin 

 

  

ČSP-5-4-02 

připraví samostatně jednoduchý pokrm 

připraví jednoduchý pokrm ze studené kuchyně Příprava pokrmů   

ČSP-5-4-03 

dodržuje pravidla správné 

chování 

osvojuje si společenské chování 

dodržuje pravidla stolování 
Úprava stolu 

Společenské chování 

Stolování 

  

ČSP-5-4-04 

udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, 

dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce, 

poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni 

provádí základní úklid pracovních ploch a nádobí 

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce 

poskytne první pomoc 

Úklid 

Hygiena a bezpečnost práce 

První pomoc 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa, příspěvková organizace 

266 

Pracovní činnosti 5. ročník 

Očekávané výstupy RVP 

Ročníkové výstupy 

Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Poznámky 

PRÁCE S DROBNÝM 

MATERIÁLEM 

ČSP-5-1-01 

vytváří přiměřenými pracovními 

operacemi a postupy na základě své 

představivosti různé výrobky 

z daného materiálu 

vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na 

základě své představivosti různé výrobky z daného 

materiálu 

Práce s drobným materiálem 

Práce s modelovací hmotou 

Práce s papírem a kartonem 

Práce s textilem 

  

ČSP-5-1-02 

využívá při tvořivých činnostech 

s různým materiálem prvky 

lidových tradic 

využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky 

lidových tradic 

Lidové zvyky a tradice, lidová řemesla, 

přímé ukázky z videa 

  

ČSP-5-1-03 

volí vhodné pomůcky a nástroje a 

náčiní vzhledem k použitému 

materiálu 

volí vhodné pomůcky a nástroje a náčiní vzhledem 

k použitému materiálu 

Práce s různými materiály 

Vhodné pomůcky a nástroje 

  

Vlastivěda - zvyky a 

tradice, Člověk a 

umění 

 

ČSP-5-1-04 

udržuje pořádek na pracovním 

místě a dodržuje zásady hygieny a 

bezpečnosti práce, poskytne první 

pomoc při úrazu  

udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady 

hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při 

úrazu  

Udržování pořádku na pracovním místě, 

dodržování bezpečnosti a hygieny práce, 

zásady první pomoci při úrazu 

  

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI 

ČSP-5-2-01 

provádí při práci se stavebnicemi 

jednoduchou montáž a demontáž 

zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se 

stavebnicemi 

provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a 

demontáž 

 

Vlastních plošné a prostorové kompozice 

Jednoduché modely  ze stavebnic  

  

ČSP-5-2-02 

pracuje podle slovního návodu, 

předlohy, jednoduchého náčrtu 

pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého 

náčrtu 

 

Práce podle slovního návodu, předlohy, 

jednoduchého náčrtu 

Matematika - 

geometrie 

 

ČSP-5-2-03 

dodržuje zásady hygieny a 

bezpečnosti práce, poskytne první 

pomoc při úrazu 

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první 

pomoc při úrazu 

Hygienické zásady a bezpečnost při práci Přírodověda  

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 

ČSP-5-3-01 

provádí jednoduché pěstitelské činnosti, pozorování a 

pokusy v koutku přírody, na školním pozemku, 

Pokusy a pozorování, podmínky k životu 

rostlin, exkurze 
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provádí jednoduché pěstitelské 

činnosti, samostatně vede 

pěstitelské pokusy a pozorování 

pěstování rostlin ze semen v místnosti, na zahradě 

/okrasné rostliny, léčivky, koření, zelenina aj./ 

ČSP-5-3-02 

ošetřuje, pěstuje podle daných 

zásad pokojové a jiné rostliny 

ošetřuje, pěstuje podle daných zásad pokojové a jiné rostliny Ošetřování pokojových rostlin 

Pěstování některých plodin na školním 

pozemku 

Poznávání a třídění rostlin 

Rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, 

alergie 

  

ČSP-5-3-03 

volí podle druhu pěstitelských 

činností správné pomůcky, nástroje 

a náčiní 

volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, 

nástroje a náčiní 

Květináč, truhlík, konévka, kolíky, hrábě, 

motyčka, lopatka, váza,nůžky apod. 

  

ČSP-5-3-04 

dodržuje zásady hygieny a 

bezpečnosti práce, poskytne první 

pomoc při úrazu 

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce 

poskytne první pomoc při úrazu 

První pomoc   

PŘÍPRAVA POKRMŮ 

ČSP-5-4-01 

orientuje se v základním vybavení 

kuchyně 

orientuje se v základním vybavení kuchyně Základní vybavení kuchyně, bezpečná 

obsluha spotřebičů, technika v kuchyni 

/historie a význam/ 

Přírodověda -

elektrospotřebiče 

 

ČSP-5-4-02 

připraví samostatně jednoduchý 

pokrm 

připraví samostatně jednoduchý pokrm Výběr, nákup a skladování potravin, 

příprava jednoduchých snídaní a 

přesnídávek, jednoduché pohoštění ze 

studené kuchyně, úprava ovoce a zeleniny, 

nápoje 

Přírodověda  

ČSP-5-4-03 

dodržuje pravidla správného 

stolování a společenského chování 

dodržuje pravidla správného stolování a společenského 

chování 

Úprava rodinného stolu, rodinná oslava 

včetně běžné obsluhy, společenské chování 

u stolu 

Český jazyk- 

slohový výcvik 

 

ČSP-5-4-04 

udržuje pořádek a čistotu 

pracovních ploch, dodržuje základy 

hygieny a bezpečnosti práce, 

poskytne první pomoc i při úrazu 

v kuchyni 

udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje 

základy hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první 

pomoc i při úrazy v kuchyni 

Udržování pořádku a čistoty, čisticí 

prostředky, první pomoc 

Přírodověda, 

Tělesná výchova 
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5.20.3. Výstupy předmětu – Svět práce – 2. stupeň 

Svět práce 6. ročník 

Očekávané výstupy RVP 

 

Ročníkové výstupy Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Poznámky 

ČSP-9-3-01 

volí vhodné pracovní postupy při pěstování 

vybraných rostlin 

 vyhledává a s pomocí používá vhodné postupy 

při pěstování vybraných rostlin mimo podzimní 

úpravy půdy 

 popíše podzimní úpravu půdy 

 

Základní podmínky pro pěstování, výživa 

rostlin, ochrana rostlin a půdy 

zeleniny, zásady pěstování vybraných 

druhů zeleniny, osivo, sadba, výpěstky 

 

Výchova ke zdraví – 

biozelenina, zdravá 

výživa, 

biologické způsoby 

ochrany rostlin 

Př – pěstování rostlin 

EV2 

 

ČSP-9-3-03 

 používá vhodné pracovní pomůcky a 

provádí jejich údržbu 

 vybírá vhodné pracovní pomůcky a provádí 

jejich čištění 

Pracovní pomůcky   

ČSP-9-3-05 dodržuje technologickou kázeň, 

zásady hygieny a bezpečnosti práce, 

poskytne první pomoc při úrazu, včetně 

úrazu způsobeného zvířaty 

 seznamuje se s technologickou kázní a dodržuje 

pokyny učitele  

 seznamuje se se zásadami hygieny a bezpečnosti 

práce a dodržuje pokyny učitele 

První pomoc 

 

  

ČSP-9-1-01  
provádí jednoduché práce s technickými 

materiály a dodržuje technologickou kázeň 

 provádí jednoduché práce s technickými 

materiály a dodržuje technologickou kázeň 

Vlastnosti technických materiálů dřevo, 

kov, plast 

 

Fyzika – vlastnosti 

látek 

 

ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly 

s vhodným výběrem materiálů, pracovních 

nástrojů a nářadí 

 řeší jednoduché technické úkoly s vhodným 

výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí 

 

Jednoduché pracovní operace a postupy 

 

  

ČSP-9-1-03  

organizuje a plánuje svoji pracovní činnost 

 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost 

 

Organizace práce, důležité technologické 

postupy, 

 pořádek na pracovním stole, úklid 

pracovního místa na konci hodiny 

  

ČSP-9-1-04  

užívá technickou dokumentaci, připraví si 

vlastní jednoduchý náčrt výrobku 

 užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní 

jednoduchý náčrt výrobku 
Náčrty výrobků,  

Čtení jednoduchých tech. výkresů, 

kótování technické náčrty a výkresy 

Úloha techniky v životě člověka, 

technika a životní prostředí, tradice a 

řemesla 

Matematika - rýsování  

ČSP-9-1-05  
dodržuje obecné zásady bezpečnosti a 

hygieny při práci i zásady bezpečnosti a 

 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny 

při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci 

s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při 

První pomoc, bezpečné chování při 

práci ve školních dílnách, (ošetří drobná 

zranění, přivolá pomoc při závažnějších 
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ochrany při práci s nástroji a nářadím; 

poskytne první pomoc při úrazu 

úrazu poraněních) 

ČSP-9-5-01 

 používá základní kuchyňský inventář a 

bezpečně obsluhuje základní spotřebiče 

 používá základní kuchyňský inventář Kuchyně – základní vybavení, 

udržování pořádku a čistoty, bezpečnost 

a hygiena provozu 

  

ČSP-9-5-02  
připraví jednoduché pokrmy v souladu se 

zásadami zdravé výživy 

 podle pokynů učitele připraví jednoduché 

pokrmy v souladu se zásadami zdravé výživy 

 

Potraviny – výběr, nákup, skladování, 

skupiny potravin, sestavování 

jídelníčku, technologie zpracování 

vybraných pokrmů 

příprava pokrmů – úprava pokrmů za 

studena, základní způsoby tepelné 

úpravy, základní postupy při přípravě 

pokrmů a nápojů 

  

ČSP-9-5-03 

 dodržuje základní principy stolování, 

společenského chování a obsluhy u stolu ve 

společnosti  

 podle pokynů učitele připraví prostřený stůl  

 

Úprava stolu a stolování – jednoduché 

prostírání, obsluha a chování u stolu, 

slavnostní stolování v rodině, zdobné 

prvky a květiny na stole 

  

ČSP-9-5-04  
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 

práce; poskytne první pomoc při úrazech v 

kuchyni 

 podle pokynů učitele dodržuje zásady hygieny a 

bezpečnosti práce 
První pomoc při drobných poraněních 

včetně popálenin, přivolání pomoci při 

závažnějších poranění 

  

 

Svět práce 7. ročník 

Očekávané výstupy RVP 

 

Ročníkové výstupy  Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Poznámky 

ČSP-9-3-01  
volí vhodné pracovní postupy při 

pěstování vybraných rostlin 

 volí vhodné postupy při pěstování vybraných 

rostlin 

 

Základní podmínky pro pěstování – půda a 

její zpracování, výživa rostlin, ochrana 

rostlin a půdy 

zelenina – osivo, sadba, výpěstky, 

podmínky a zásady pěstování; pěstování 

vybraných druhů zeleniny 

Vv- výzdoba květinami 

interiéru školy 

Př- rostliny, zvířata 

 

 

ČSP-9-3-02  

pěstuje a využívá květiny pro výzdobu 

 pěstuje a využívá květiny pro výzdobu 

 
Základní podmínky pro pěstování – půda a 

její zpracování, výživa rostlin, ochrana 

rostlin a půdy 

Okrasné rostliny – osivo, sadba, výpěstky, 

podmínky a zásady pěstování; pěstování 
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vybraných druhů okrasných rostlin včetně 

pokojových 

ČSP-9-3-03  

používá vhodné pracovní pomůcky a 

provádí jejich údržbu 

 používá vhodné pracovní pomůcky a provádí 

jejich údržbu 

   

ČSP-9-3-04 prokáže základní znalost 

chovu drobných zvířat a zásad bezpečného 

kontaktu se zvířaty 

 prokáže základní znalost chovu drobných 

zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty 

 

Chov drobných zvířat Výchova ke zdraví – 

zdravá výživa, 

biologické způsoby 

ochrany rostlin, rostliny 

jako drogy a jejich 

zneužití, alergie 

 

ČSP-9-3-05  

dodržuje technologickou kázeň, zásady 

hygieny a bezpečnosti práce, poskytne 

první pomoc při úrazu, včetně úrazu 

způsobeného zvířaty 

 dodržuje technologickou kázeň, zásady 

hygieny a bezpečnosti práce  

 poskytne první pomoc při úrazu, včetně úrazu 

způsobeného zvířaty 

Bezpečnost práce 

První pomoc 

  

ČSP-9-5-01  

používá základní kuchyňský inventář a 

bezpečně obsluhuje základní spotřebiče 

 používá základní kuchyňský inventář a podle 

pokynů učitele obsluhuje základní spotřebiče 
Kuchyně – základní vybavení, udržování 

pořádku a čistoty, bezpečnost a hygiena 

provozu 

  

ČSP-9-5-02  

připraví jednoduché pokrmy v souladu se 

zásadami zdravé výživy 

 připraví jednoduché pokrmy v souladu se 

zásadami zdravé výživy 
Potraviny – výběr, nákup, skladování, 

skupiny potravin, sestavování jídelníčku, 

technologie zpracování vybraných pokrmů 

příprava pokrmů – úprava pokrmů za 

studena, základní způsoby tepelné úpravy, 

základní postupy při přípravě pokrmů a 

nápojů 

  

ČSP-9-5-03  

dodržuje základní principy stolování, 

společenského chování a obsluhy u stolu 

ve společnosti  

 dodržuje základní principy stolování, 

společenského chování   

 

Úprava stolu a stolování – jednoduché 

prostírání, obsluha a chování u stolu, 

slavnostní stolování v rodině, zdobné prvky 

a květiny na stole 

  

ČSP-9-5-04  

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 

práce; poskytne první pomoc při úrazech v 

kuchyni 

 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce První pomoc  při drobných poraněních 

včetně popálenin, přivolání pomoci při 

závažnějších poranění 

  

ČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při 

rozhodování o volbě vhodného povolání a 

profesní přípravy 

 

 poznává své možnosti při rozhodování o 

volbě vhodného povolání a profesní přípravy 

Sebepoznávání: osobní zájmy a cíle, tělesný 

a zdravotní stav, osobní vlastnosti a 

schopnosti, sebehodnocení, vlivy na volbu 

profesní orientace 
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Svět práce 8. ročník 

Očekávané výstupy RVP 
 

Ročníkové výstupy  Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Poznámky 

ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní 

postupy při pěstování vybraných 

rostlin 

 volí vhodné postupy pěstování vybraných 

rostlin 

 volí vhodné postupy při jarní a podzimní 

úpravě půdy 

 

Základní podmínky pro pěstování – půda a její 

zpracování 

Ch- přírodní a chemická 

ochrana půdy, koloběh 

látek v přírodě 

 

ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní 

pomůcky a provádí jejich údržbu 

 používá vhodné pracovní pomůcky a 

provádí jejich údržbu 

   

ČSP-9-3-05 dodržuje technologickou 

kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti 

práce, poskytne první pomoc při úrazu, 

včetně úrazu způsobeného zvířaty 

 dodržuje technologickou kázeň, zásady 

hygieny a bezpečnosti práce při 

pěstitelských pracích 

 

Bezpečnost práce 

První pomoc 

  

ČSP-9-5-01 používá základní 

kuchyňský inventář a bezpečně 

obsluhuje základní spotřebiče 

 používá základní kuchyňský inventář a 

bezpečně obsluhuje základní spotřebiče 

 

Kuchyně – základní vybavení, udržování 

pořádku a čistoty, bezpečnost a hygiena provozu 

  

ČSP-9-5-02 připraví jednoduché 

pokrmy v souladu se zásadami zdravé 

výživy 

 připraví jednoduché pokrmy v souladu se 

zásadami zdravé výživy 

 

Potraviny – výběr, nákup, skladování, skupiny 

potravin, sestavování jídelníčku, technologie 

zpracování vybraných pokrmů 

příprava pokrmů – úprava pokrmů za studena, 

základní způsoby tepelné úpravy, základní 

postupy při přípravě pokrmů a nápojů 

  

ČSP-9-5-03 dodržuje základní principy 

stolování, společenského chování a 

obsluhy u stolu ve společnosti  

 dodržuje základní principy stolování, 

společenského chování a obsluhy u stolu 

ve společnosti  

 

Úprava stolu a stolování – jednoduché prostírání, 

obsluha a chování u stolu, slavnostní stolování 

v rodině, zdobné prvky a květiny na stole 

  

ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a 

bezpečnosti práce; poskytne první 

pomoc při úrazech v kuchyni 

 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 

práce; poskytne první pomoc při úrazech v 

kuchyni 

První pomoc při drobných poraněních včetně 

popálenin, přivolání pomoci při závažnějších 

poranění 

  

ČSP-9-8-01 orientuje se v pracovních 

činnostech vybraných profesí 

 zná pracovní činnosti vybraných profesí  

 

Druhy pracovišť, charakter a druhy pracovních 

činností; požadavky kvalifikační, zdravotní a 

osobnostní 

Úřad práce- Informační a 

poradenské středisko  

Ov – školská soustava 

 

ČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při 

rozhodování o volbě vhodného 

povolání a profesní přípravy 

 má přehled o učebních oborech a 

středních školách 

Volba profesní orientace    
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ČSP-9-8-03 využije profesní informace 

a poradenské služby pro výběr 

vhodného vzdělávání 

 posuzuje své možnosti v oblasti profesní, 

případně pracovní orientace  

 

Práce s profesními informacemi    

ČSP-9-8-04 prokáže v modelových 

situacích schopnost prezentace své 

osoby při vstupu na trh práce 

 seznamuje se s poradenskými službami 

pro výběr dalšího vzdělávání 

Možnosti vzdělávání – náplň učebních a 

studijních oborů, přijímací řízení 

  

 

 

Svět práce 9. ročník 

Očekávané výstupy RVP 
 

Ročníkové výstupy  Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Poznámky 

ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní 

postupy při pěstování vybraných rostlin 

 volí vhodné postupy pěstování vybraných rostlin 

 volí vhodné postupy při jarní a podzimní úpravě půdy 

 

Základní podmínky pro 

pěstování – půda a její 

zpracování 

Ch- přírodní a chemická 

ochrana půdy, koloběh 

látek v přírodě 

 

ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní 

pomůcky a provádí jejich údržbu 

 používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich 

údržbu 

   

ČSP-9-3-05 dodržuje technologickou 

kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti 

práce, poskytne první pomoc při úrazu, 

včetně úrazu způsobeného zvířaty 

 dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a 

bezpečnosti práce při pěstitelských pracích 

 

Zásady hygieny 

Bezpečnost práce 

  

ČSP-9-8-01 orientuje se v pracovních 

činnostech vybraných profesí 

 orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí Druhy pracovišť, charakter a 

druhy pracovních činností; 

požadavky kvalifikační, zdravotní 

a osobnostní, 

Úřad práce- Informační a 

poradenské středisko  

Ov – školská soustava 

 

ČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při 

rozhodování o volbě vhodného povolání 

a profesní přípravy 

 posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného 

povolání a profesní přípravy 

 

Volba profesní orientace,  druhy a 

struktura organizací, nejčastější 

formy podnikání, drobné a 

soukromé podnikání 

  

ČSP-9-8-03 využije profesní informace a 

poradenské služby pro výběr vhodného 

vzdělávání 

 využije profesní informace a poradenské služby pro 

výběr vhodného vzdělávání 

 

Práce s profesními informacemi 

a využívání poradenských služeb 

 

  

ČSP-9-8-04 prokáže v modelových 

situacích schopnost prezentace své osoby 

při vstupu na trh práce 

 prokáže v modelových situacích schopnost prezentace 

své osoby při vstupu na trh práce 

Možnosti vzdělávání – náplň 

učebních a studijních oborů, 

přijímací řízení, informace 

a poradenské služby, – pracovní 

příležitosti v obci (regionu 

  

ČSP-9-6-01 vybere a prakticky využívá  vybere a prakticky využívá vhodné pracovní postupy, Základní laboratorní postupy a F,CH,Př – lab. práce  
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vhodné pracovní postupy, přístroje, 

zařízení a pomůcky pro konání 

konkrétních pozorování, měření a 

experimentů 

přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních 

pozorování, měření a experimentů 

metody  

Základní laboratorní přístroje, 

zařízení a pomůcky 

 

If, Pif– vyhledávání 

informací 

Př – první pomoc 

 

  

ČSP-9-6-02 zpracuje protokol o cíli, 

průběhu a výsledcích své experimentální 

práce a zformuluje v něm závěry, k nimž 

dospěl 

 zpracuje protokol o cíli, průběhu a výsledcích své 

experimentální práce a zformuluje v něm závěry, k nimž 

dospěl 

 F,CH,Př,If – zpracování 

protokolů 

 

 

ČSP-9-6-03 vyhledá v dostupných 

informačních zdrojích všechny podklady, 

jež mu co nejlépe pomohou provést 

danou experimentální práci 

 vyhledá v dostupných informačních zdrojích všechny 

podklady, jež mu co nejlépe pomohou provést danou 

experimentální práci 

 

   

ČSP-9-6-04 dodržuje pravidla bezpečné 

práce a ochrany životního prostředí při 

experimentální práci 

 dodržuje pravidla bezpečné práce a ochrany životního 

prostředí při experimentální práci 

   

   

ČSP-9-6-05 poskytne první pomoc při 

úrazu v laboratoři 

 poskytne první pomoc při úrazu v laboratoři 

  

První pomoc při drobných 

poraněních, včetně poskytnutí 

pomoci při popáleninách a při 

poleptání kyselinami, přivolání 

pomoci při závažnějších poranění 
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5.21. Nepovinný předmět – Seminář z českého jazyka 

5.21.1. Úvod 

Charakteristika, obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

Obsahem předmětu je prohloubení a upevnění znalostí v předmětu Český jazyk a literatura. 

Dovednosti v něm získané jsou zaměřeny pro přípravu na přijímací zkoušky a následné studium na 

středních školách. Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka je nabízen jako nepovinný žákům v 8. 

a 9. ročníku 1 hodinu týdně. Výuka probíhá převážně ve třídách, případně ve studovně a v počítačové 

učebně. Žáci mají možnost využít k doplnění učiva také mimovyučovací školní aktivity (recitační 

soutěže, olympiády, divadelní představení apod.). 

 Cílové zaměření předmětu - předmět směřuje k utváření klíčových kompetencí tím, že 

vede: k rychlé orientaci mezi jednotlivými oblastmi jazykové výchovy (skladba, tvarosloví atd.) 

i jednotlivými složkami (slohové, literární i jazykové) 

 k prohlubování jazykové dovednosti jako prostředku k získávání i předávání informací, 

k vyjádření potřeb i prožitků a ke sdělování názorů, ke kultivovanému projevu jako prostředku 

sebeprosazení 

 k rozvoji emocionálního a estetického vnímání  

Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření KK 

Kompetence k učení 

 rozvíjet u žáků dovednosti potřebné k orientaci v učivu (systematické vedení a ukládání informací, 

práce s pamětí, propojování jednotlivých složek)  

 učit žáky chápat dílčí poznatky v souvislostech  

 vést žáky k plánování a organizování vlastní práce (důraz na samostatnost) 

 vést žáky k samostatné práci a k jejímu reálnému hodnocení (práce se zadáním, s chybou; 

sebehodnocení, zaujímat postoj k svému výkonu s důrazem na formování reálného pozitivního 

vztahu k sobě) 

 zadávání různých typů školních i domácích úloh (dlouhodobější, dobrovolné; práce ve skupině) 

Kompetence k řešení problémů 

 učit žáky samostatně nalézat řešení problémové situace  

 učit žáky najít a použít informace k řešení problému  

Kompetence komunikativní 

 vést žáky ke kultivovanému ústnímu i písemnému projevu  

 učit žáky číst s porozuměním různé typy textů (interpretace ukázek, vyjadřování vlastních názorů) 

 učit žáky vnímat jazyk jako prostředek k získávání a předávání informací (verbální a neverbální 

komunikace, umění naslouchat) 

Kompetence sociální a personální 

 vést žáky ke kooperaci - spolupráci ve skupině, podílet se na společné práci a svůj úkol plnit 

zodpovědně, oceňovat práci druhých a respektovat jejich názory, poučit se z názorů druhých, 

argumentovat a neagresivně prosazovat svůj názor 

Kompetence občanské 

 umožnit žákům získávat pozitivní postoje k umění, ke kulturnímu dědictví a tradicím  

 vést žáky ke vztahu k literatuře a ke čtenářství obecně 

Kompetence pracovní 

 vést žáky k svědomité přípravě a zdokonalování pracovních návyků 

 vést žáky k samostatné práci a ověřování si jejích výsledků, činit závěry a opatření 

 vést žáky k uvědomování si významu dobrých jazykových znalostí a schopností pro život 

(schopnost správně užívat jazyk v psané i mluvené podobě), učit chápat vztah mateřštiny a cizích 

jazyků jako základní předpoklad pro praktické životní osobní i pracovní uplatněn
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5.21.2. Výstupy předmětu – Seminář z českého jazyka – 2. stupeň 

 

Cvičení z českého jazyka 8. ročník   

Ročníkové výstupy 
Učivo 

Mezipředmětové vztahy, průřezová 

témata 
Poznámky 

Tvarosloví 

 správně třídí slovní druhy 

 skloňuje jména přejatá a cizí jména vlastní a využívá jazykové 

příručky 

 určuje slovesný rod, vid (vidové dvojice) 

 zná pravopisná pravidla a umí je aplikovat 

 

Slovní druhy  

Skloňování podstatných jmen 

Určování mluvnických kategorií 

Pravopisná cvičení různých typů 

 

  

Slovní zásoba a její obohacování 

 samostatně a efektivně pracuje s příručkami SSČ, PČP, SMČ 

 poznává způsoby obohacování slovní zásoby v konkrétních textech 

Práce s příručkami  

Lexikální rozbory textů 

  

Skladba 

 pozná větu jednočlennou, dvojčlennou, větný ekvivalent 

 určuje větné členy ve větě jednoduché  

 poznává nepravidelnosti ve větné stavbě 

 určuje významové poměry mezi větnými členy a mezi větami v 

souvětí 

 rozliší souvětí souřadné a podřadné, používá správně interpunkci 

Syntaktické rozbory vět a textů, 

doplňovací cvičení na interpunkci, 

cvičení na jednotlivé syntaktické 

jevy  

  

Základy literární teorie 

 přiřadí literární text k jeho druhu a žánru  

 charakterizuje jednotlivé literární žánry 

 pozná funkci textu a získává přehled o významných autorech těchto 

textů 

 čtenému textu rozumí, umí vyhledat potřebné informace k jeho 

interpretaci, dává si jednotlivé informace do logických souvislostí 

Lyrika, epika, drama 

Literatura umělecká a věcná 

- interpretace literárních 

textů po stránce tematické, 

jazykové i kompoziční, 

literární přehledy, testy, 

kvízy 

  

Stylistika 

 pozná a umí upravit nesprávné použití jazykových prostředků 

v textech 

Stylizační cvičení   

Testy k Olympiádě z českého jazyka 

 řeší různé typy úlohy zadávaných při olympiádě z čj 

Ukázkové prověrky z přijímacích zkoušek na SŠ 

 pracuje s různými typy úkolů zadávaných při přijímacím řízení 

 uplatňuje poznatky z různých tematických oblastí jazyka  

Typy testových úloh   

 

. 
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Cvičení z českého jazyka 9. ročník   

Ročníkové výstupy  
Učivo 

Mezipředmětové vztahy, průřezová 

témata 
Poznámky 

Tvarosloví 

 poznává slovní druhy, variantnost jednotlivých slov jako různých 

slovních druhů 

 určuje mluvnické kategorie včetně slovesných tříd a vzorů 

 pozná a umí vytvářet přechodník přítomný a minulý 

 ovládá pravopisná pravidla a umí je aplikovat 

 

Slovní druhy  

Určování mluvnických kategorií 

Přechodníky 

Pravopisná cvičení různých typů 

 

  

Skladba 

 správně užívá interpunkci ve větě jednoduché – aplikuje pravidla 

týkající se vsuvky, volně nebo těsně připojeného přívlastku, 

přístavku, oslovení, citoslovce a samostatného větného členu 

 správně užívá interpunkci v souvětí 

 pracuje s různými typy syntaktických rozborů 

Syntaktické rozbory vět a textů 

včetně grafických znázornění, 

doplňovací cvičení na interpunkci, 

cvičení na jednotlivé syntaktické 

jevy  

  

Literární výchova 

 rozlišuje jednotlivé literární druhy, žánry 

 literární dílo umí interpretovat, pozná některé typy figur a tropů 

 má přehled o významných autorech těchto textů 

 čtenému textu rozumí, umí vyhledat potřebné informace k jeho 

interpretaci, dává si jednotlivé informace do logických souvislostí 

Základy literární teorie a historie 

- četba a interpretace 

literárních textů, kvízy, testy 

Diskuse nad vlastní četbou 

  

Testy k Olympiádě z českého jazyka 

 řeší různé typy úlohy zadávaných při olympiádě z čj 

Ukázkové prověrky z přijímacích zkoušek na SŠ 

 pracuje s různými typy úkolů zadávaných při přijímacím řízení 

 uplatňuje poznatky z různých tematických oblastí jazyka  

Typy testových úloh, komplexní 

jazykové rozbory, korektury chyb 

v textu 

  

Slovní zásoba a její obohacování 

 určí přenesená pojmenování, vysvětlí význam, vyhledá ustálená 

rčení a uvede charakteristické příklady různých frazémů 

 umí aktivně využívat jazykových příruček 

Význam slova, obohacování slovní 

zásoby 

Práce s jazykovými příručkami 

  

Slohové postupy, styly a útvary 

 rozlišuje jednotlivé slohové postupy, vhodně je využívá  

 slohové útvary přiřazuje k jednotlivým stylům 

 užívá vhodné stylizace ve slohových postupech 

Funkční styly 

-orientace, přehled 

Stylizační cvičení 

 

 

Valenční syntax 

 seznamuje se základy valenční syntaxe 

 

Valence 

-základová větná struktura, funkce 

valence, valenční potenciál 
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5.22. Nepovinný předmět – Matematický seminář 

5.22.1. Úvod 

Charakteristika a cíle předmětu 

Tento nepovinný vyučovací předmět je zaměřen na komplexní rozšiřování a prohlubování 

vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace, na užití matematiky v reálných situacích a osvojení si 

matematických postupů. Klademe důraz na rozvoj abstraktního myšlení, logického a kritického 

usuzování. V rámci semináře připravujeme žáky k přijímacím zkouškám a slabším žákům 

umožňujeme upevnit si základní učivo. 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Vyučování probíhá většinou v kmenových třídách, kromě frontální výuky je do hodin matematiky 

zařazováno skupinové vyučování, práce ve dvojicích, samostatná práce a didaktické hry. 

V 8. i v 9. ročníku je časová dotace 1 hodina týdně. 

Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření KK 

Kompetence k učení  

 poskytujeme dostatek informačních zdrojů a učíme žáky získané informace třídit, 

propojovat a využívat v procesu učení – problémové úlohy 

 vedeme žáky k užívání správné terminologie a k získávání základních dovedností 

v různých technických činnostech 

 zohledňujeme rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků 

Kompetence k řešení problémů  

 zadáváme úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů, a vedeme žáky 

k objevování různých variant řešení  

 vedeme žáky k uvážlivému rozhodování a samostatnému řešení problémů  

 učíme žáky  používat vhodné rýsovací potřeby k vypracování výkresu 

Kompetence komunikativní  

 zadáváme úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat  

 vedeme žáky k výstižné argumentaci, k formulování a vyjadřování svých myšlenek 

a názorů v logickém sledu 

 podporujeme zapojování žáků do diskuse  

Kompetence sociální a personální  

 vyžadujeme dodržování pravidel slušného chování  

 dodáváme žákům sebedůvěru  

 vedeme žáky ke spolupráci ve skupině 

Kompetence občanské  

 zadáváme skupině úkoly způsobem, který vylučuje, aby jeden žák pracoval za ostatní  

 motivujeme žáky k prozkoumávání názorů a pohledů lišících se od jejich vlastních  

Kompetence pracovní  

 vytváříme příznivé klima třídy  

 vedeme žáky k dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví 
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5.23. Výstupy předmětu – Matematický seminář – 2. stupeň 

 
Matematický seminář 8. ročník 

 

Ročníkové výstupy Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Poznámky 

Racionální čísla 

 provádí početní operace v oboru racionálních čísel ve složitějších úlohách 

 řeší slovní úlohy s racionálními čísly 

Pořadí početních výkonů 

Druhy závorek 

  

Procenta 

 řeší náročnější slovní úlohy na procenta 

 chápe a umí použít pojem promile 

Procenta – slovní úlohy 

Promile 

Úrokování 

  

Poměr, úměrnost 

 řeší složitější úlohy na poměr 

 pracuje s tabulkami a grafy 

Poměr, přímá a nepřímá úměrnost 

Graf přímé a nepřímé úměrnosti 

  

Mocniny 

 řeší složitější příklady s mocninami s přirozeným mocnitelem  

Mocniny s přirozeným mocnitelem   

Goniometrické funkce 

 využívá goniometrické funkce sin x, cos x, tg x při řešení pravoúhlého 

trojúhelníku a při řešení úloh z praxe 

Goniometrické funkce F – střídavý proud a 

napětí 

 

Rovnice, slovní úlohy 

 řeší složitější typy rovnic 

 řeší slovní úlohy na pohyb, společnou práci a směsi 

Rovnice, slovní úlohy – pohyb, směsi, 

společná práce) 

CH – směsi, koncentrace, 

roztoky 

 

 

. 

Intervaly 

 rozpozná otevřený a uzavřený interval 

znázorní interval na číselné ose 

 určí sjednocení a průnik intervalů 

Intervaly – otevřený, uzavřený interval, 

sjednocení a průnik intervalů 

Množiny čísel 

  

Technické kreslení 

 zvládá technické písmo 

 seznámí se s kótováním výkresů, kótuje jednoduché obrazce nebo tělesa 

 zná základní pravidla pro volné rovnoběžné promítání, zobrazí jednoduchá 

tělesa 

 seznámí se s pravidly pro promítání na dvě průmětny (nárys, půdorys)  

   

Ukázkové prověrky z přijímacích zkoušek 

 řeší různé typy úloh z přijímacích řízení 
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 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů 

 nalézá různá řešení předkládaných nebo  

 řeší úlohy na prostorovou představivost 

  aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých tematických a 

vzdělávacích oblastí 

Číselné a logické řady 

Číselné a obrázkové analogie 

Řešení početních hlavolamů a hříček 

Logické a netradiční geometrické 

úlohy 

  

 

Matematický seminář 9. ročník 

 

Ročníkové výstupy  Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Poznámky 

Goniometrické funkce 

 využívá goniometrické funkce při řešení pravoúhlého trojúhelníku 

 aplikuje goniometrické funkce při řešení úloh z praxe 

 užívá tabulky a kalkulačku při výpočtech  goniometrických funkcí 

 sestrojí graf funkce sin x, cos x, tg x 

Goniometrické funkce F: numerické výpočty  

Ukázkové prověrky z přijímacích zkoušek a rozšiřující učivo  

 řeší různé typy úloh z přijímacích řízení 

 F: odhady ve výpočtech 

F: numerické výpočty 

 

Lomený výraz 

 rozkládá výraz na součin vytýkáním a pomocí vzorců 

 provádí početní operace s výrazy (sčítání, odčítání, násoben a dělení) lomených 

výrazů 

Lomený výraz – všechny početní  

operace 

F: vztahy mezi 

veličinami 

 

 

Ukázkové prověrky z přijímacích zkoušek a rozšiřující učivo 

 řeší různé typy úloh z přijímacích řízení 

   

Kvadratická rovnice 

 řeší jednoduché kvadratické rovnice 

Kvadratická rovnice   

Nerovnice 

 řeší jednoduché lineární nerovnice 

Lineární nerovnice, intervaly   

 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů 

 nalézá různá řešení předkládaných nebo  

 řeší úlohy na prostorovou představivost 

  aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých tematických a 

vzdělávacích oblastí zkoumaných situací 

Číselné a logické řady 

Číselné a obrázkové analogie 

Řešení početních hlavolamů a hříček 

Logické a netradiční geometrické 

úlohy 
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6 HOHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

6.1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

6.1.1. Získávání podkladů pro klasifikaci 
Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující sledováním výkonu žáka, různými způsoby 

ověřování vědomostí, schopností aplikace získaných poznatků do praxe, řešením problémových otázek 

s otevřeným koncem, prací ve skupině a dále konzultacemi s ostatními vyučujícími a odborníky v dané 

oblasti. 

Známky získávají vyučující průběžně během celého klasifikačního období. Zkoušení je prováděno 

zásadně před kolektivem třídy (nelze individuálně přezkušovat po vyučování, výjimka je možná jen 

při diagnostikované poruše, kdy je tento způsob doporučen psychologem). 

Hodnocení, slovní hodnocení nebo klasifikace jsou vyjádřením pozitivních stránek výkonu žáka, 

objasněním podstaty neúspěchu, návodem, jak mezery a nedostatky překonávat. 

Navrhovaná pedagogická opatření se projednávají se zákonnými zástupci a jejich názor 

je respektován. 

6.1.2. Povinnosti vyučujícího  
- oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a zdůvodňuje ji. Při ústním zkoušení oznámí žákovi 

hodnocení okamžitě. Výsledky písemných prací a praktických činností oznámí žákovi nejpozději 

do 14 dnů. Sděluje všechny známky a hodnocení, a to zejména prostřednictvím zápisů 

do žákovské knížky současně se sdělováním známek žákům (známky do žákovské knížky 

zapisuje vždy jen vyučující). 

- o termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 25 minut, informuje vyučující žáky dostatečně 

dlouhou dobu předem. Ostatní vyučující o tom informuje zápisem do třídní knihy. V jednom dni 

mohou žáci konat jednu zkoušku uvedeného charakteru.  

- dodržuje zásady pedagogického taktu (zejména neklasifikuje žáky ihned po jejich návratu 

do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden; žáci nemusí dopisovat do sešitu látku za dobu 

nepřítomnosti, pokud to není jediný zdroj informací; účelem zkoušení není nacházet mezery 

ve vědomostech, ale hodnotit to, co umí; klasifikuje jen probrané učivo; klasifikace samostatně 

nastudovaného učiva je nepřípustná; před ověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času 

k naučení, procvičení a zvládnutí učiva). 

- je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci či hodnocení žáka průkazným způsobem 

tak, aby mohl vždy doložit správnost klasifikace, způsob získání známek i celkové hodnocení 

(ústní i písemné zkoušení, práce žáků apod.).  

- v případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního poměru v průběhu klasifikačního 

období, předá tento klasifikační přehled vedení školy. 

Klasifikační stupeň určí vyučující příslušného předmětu. Při dlouhodobějším pobytu (léčení) vyučující 

respektuje známky, které škole sdělí škola při instituci, kde byl žák umístěn. Žák se znovu 

nepřezkušuje. 

Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období. Výsledné 

hodnocení za klasifikační období musí odpovídat známkám, které žák získal a které byly sděleny 

rodičům. 

Informace jsou rodičům předávány převážně při osobním jednání na třídních schůzkách/konzultacích, 

na které jsou rodiče písemně zváni.  

V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje vyučující rodiče bezprostředně 

a prokazatelným způsobem. 

Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací, vyučující tyto práce 

uchovávají po dobu, během které se klasifikace žáka určuje nebo ve které se k ní mohou zákonní 

zástupci odvolat, tzn. celý školní rok včetně hlavních prázdnin, v případě žáků s odloženou klasifikací 

nebo opravnými zkouškami až do 15. září dalšího školního roku. Opravené písemné práce musí být 

předloženy všem žákům a na požádání také rodičům. 

Při určování klasifikačního stupně posuzuje učitel výsledky práce objektivně, nesmí podléhat žádnému 

vlivu subjektivnímu ani vnějšímu. 
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6.2. Sebehodnocení 

je nedílnou součástí vzdělávacího procesu, přispívá ke zdravému sebevědomí žáka, jeho sebereflexi 

a vlastní odpovědnosti za výsledky práce. Vyučující nabízí žákům sebehodnotící otázky typu: 

Co se mi podařilo? / Co jsem se naučil? 

V čem jsem měl problémy a proč? / Co bych měl příště dělat jinak? 

V čem bych se měl zlepšit? 

Jakou pomoc bych potřeboval od vyučujícího? 

Pro hodnotící reflexe je třeba vyhradit dostatek času, pravidelně vytvářet prostor pro společné 

zamýšlení s žáky a k rozhovorům o jejich učení, o úspěších, problémech a jejich příčinách, o dalších 

krocích apod. 

6.3. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně 

nadaných a hodnocení jejich výsledků 

U těchto žáků může ředitel školy s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit 

pracovat podle individuálního vzdělávacího plánu. Zákonný zástupce je povinen vytvořit 

pro stanovené vzdělávání podmínky. 

Žák se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých vzdělávacích možností 

nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje po poskytnutí 

podpůrných opatření. 

Pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami škola zajišťuje nezbytné úpravy ve 

vzdělávání a školských službách. Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně 

škola zpracovává plán pedagogické podpory (PLPP) a pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními 

od druhého stupně zpracovává škola individuální vzdělávací plán (IVP). Při vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami spolupracuje škola s PPP a SPC. 

Při hodnocení a klasifikaci se přihlíží k charakteru postižení. Vyučující respektují doporučení 

psychologických vyšetření žáka a uplatňují je při jeho klasifikaci a hodnocení chování, volí vhodné 

a přiměřené způsoby získávání podkladů. Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má 

žák předpoklady podávat lepší výkon. Při klasifikaci se nevychází z prostého počtu chyb, ale z počtu 

jevů, které žák zvládl. 

6.4. Celkové hodnocení žáka na vysvědčení se vyjadřuje stupni: 

– prospěl (a) s vyznamenáním 

– prospěl (a) 

– neprospěl (a) 

– nehodnocen (a) 

Jestliže je žák z výuky některého předmětu v 1. nebo ve 2. pololetí uvolněn, uvádí se na vysvědčení 

místo hodnocení slovo „uvolněn (a)“. 

Žák je hodnocen stupněm: 

prospěl (a) s vyznamenáním 

Není-li v žádném z povinných předmětů hodnocen na vysvědčení stupněm horším než 2 – 

chvalitebným, průměr prospěchu z povinných předmětů nemá horší než 1,5 a jeho chování je 

hodnoceno stupněm velmi dobré. V případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního 

hodnocení a klasifikace jsou výsledky vzdělávání žáka popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání 

k jeho vzdělávacím a osobním předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení 

výsledků vzdělávání, hodnocení píle žáka a jeho přístup ke vzdělání v souvislostech, které ovlivňují 

jeho výkon a naznačují další rozvoj žáka. 

prospěl (a) 

Není-li v žádném z povinných předmětů hodnocen stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo 

odpovídajícím slovním hodnocením. 

neprospěl (a) 
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Je-li v některém z povinných předmětů hodnocen stupněm 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím 

slovním hodnocením. 

nehodnocen (a) 

Není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanoveným školním vzdělávacím 

programem na konci 1. pololetí.  

Za každé pololetí se žákovi vydává vysvědčení. Za 1. pololetí lze místo vysvědčení vydat žákovi výpis 

z vysvědčení. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka je vyjádřeno na vysvědčení klasifikačním 

stupněm, slovně nebo kombinací obou způsobů. O použití širšího slovního hodnocení rozhodne ředitel 

školy na základě návrhu učitele/poradenského zařízení a žádosti/souhlasu zákonného zástupce žáka. 

Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě 

přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného 

zástupce. Pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělání se převede slovní hodnocení 

do klasifikace. 

Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných 

předmětů. Do vyššího ročníku postoupí i žák 1. stupně základní školy, který již v rámci 1. stupně 

opakoval ročník a žák 2. stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to 

bez ohledu na prospěch. Nelze-li žáka hodnotit na konci 1. pololetí, určí ředitel školy pro jeho 

hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za 1. pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou 

měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se 

za 1. pololetí nehodnotí. Nelze-li žáka hodnotit na konci 2. pololetí, určí ředitel školy pro jeho 

hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za 2. pololetí bylo provedeno nejpozději 

do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák 

nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu 9. ročník. 

pozn. žáka nelze hodnotit při dlouhodobé absenci nebo při opakované velmi časté absenci 

(pohybující se kolem 20 až 30% s časové dotace v učebním plánu) v daném vyučovacím předmětu, 

pokud by toto hodnocení bylo výrazně horší ve srovnání s hodnocením tohoto předmětu 

v předcházejícím období (1. pol. stávajícího školního roku, nebo 2. pol. předchozího školního roku). 

6.5. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování: 

musí být: - jednoznačné a srozumitelné 

- srovnatelné s předem stanovenými kritérii 

- věcně všestranné 

6.5.1. Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou 
je klasifikováno těmito stupni: 

1 – velmi dobré 

2 – uspokojivé 

3 – neuspokojivé 

Stupeň 1 (velmi dobré) 

Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení školního řádu. Méně závažných přestupků 

se dopouští ojediněle, je přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit. 

Stupeň 2 (uspokojivé) 

Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanovením školního řádu, dopouští se závažných 

přestupků proti školnímu řádu a pravidlům slušného chování, nebo se opakovaně dopouští méně 

závažných přestupků. Opakované podvádění, lhaní, krádeže nebo navádění. Ohrožuje bezpečnost 

a zdraví svoje nebo jiných osob. 

Stupeň 3 (neuspokojivé) 

Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopouští se takových 

závažných přestupů proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo 

bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost. 

Snížený stupeň z chování se uděluje za příslušné pololetí po projednání pedagogickou radou! 

Při výchovném působení škola upřednostňuje pochvalu za celkové i dílčí výkony a úspěchy žáka: 
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- pochvala učitele nebo jiné ocenění se uděluje: 

na základě vlastního rozhodnutí může učitel po projednání s ředitelem školy za výrazný projev 

školní aktivity nebo za déletrvající úspěšnou práci  

- pochvala třídního učitele nebo jiné ocenění se uděluje: 

na základě vlastního rozhodnutí třídního učitele nebo na základě podnětu ostatních vyučujících 

žákovi po projednání s ředitelem školy za výrazný projev školní aktivity nebo za déletrvající 

úspěšnou práci.  

- pochvala ředitele školy nebo jiné ocenění se uděluje: 

na základě vlastního rozhodnutí ředitele školy nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické 

osoby žákovi po projednání v pedagogické radě za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo 

školní inciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouholetou úspěšnou práci.  

Za jeden přestupek se uděluje žákovi pouze jedno opatření k posílení kázně. Při porušení 

povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi udělit: 

- napomenutí třídního učitele 

- důtku třídního učitele 

- důtku ředitele školy 

Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele. Důtku ředitele školy lze 

žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě.  

Při klasifikaci se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka. Napomenutí a důtku třídního 

učitele navrhuje třídní učitel po projednání s ostatními učiteli, kteří ve třídě vyučují. Opatření k 

posílení kázně žáků se ukládá za závažné nebo opakované provinění proti školnímu řádu. Napomenutí 

a důtky se udělují před kolektivem třídy.  

6.5.2. Kritéria pro udělení opatření pro posílení kázně: 
- napomenutí třídního učitele / NTU/:  

používání mobilu ve vyučování 

zapomínání učebních pomůcek, domácích úkolů, cvičebního úboru (stanovení počtu zapomenutí 

je v kompetenci TU, který s nastavenými pravidly prokazatelně seznámí žáky a jejich zákonné 

zástupce) 

nekázeň při vyučování a o přestávkách, zavinění drobného úrazu nekázní, 

neúcta k dospělým a ke spolužákům vyjádřena nevhodným chováním, mluvou či vulgárními 

výrazy 

nepovolená manipulace s pomůckami, didaktickou technikou, počítači či jiným zařízením školy 

- důtka třídního učitele /DTU/ 

hrubé nebo drzé chování vůči dospělým a žákům, zesměšňování slabších nebo tělesně postižených 

odmítnutí pokynu pedagogického pracovníka, fyzické nebo slovní napadení žáků 

podvádění, lhaní, drobná krádež nebo navádění 

porušení zákazu nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek 

opakované zapomínání učebních pomůcek (dle stanovených pravidel) 

opakovaná nekázeň při vyučování a o přestávkách, opakované používání vulgárních výrazů  

- důtka ředitele školy /DŘŠ/ 

opakované hrubé a drzé chování vůči žákům či dospělým, fyzické napadení zaměstnance školy, 

spolužáka, jehož důsledkem je těžší zranění 

opakované neuposlechnutí pokynů pedagoga nebo dozírající osoby 

opuštění areálu školy nebo vyučovací hodiny bez souhlasu vyučujícího nebo dozírající osoby 

opakované porušení zákazu nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek 

neomluvená absence 

Udělení důtky třídního učitele nemusí předcházet udělení napomenutí třídního učitele, udělení 

důtky ředitele školy není přímo podmíněno udělením napomenutí třídního učitele ani důtkou 

třídního učitele, udělení důtky ředitele školy není podmínkou pro snížený stupeň z chování. 
Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly nebo jiného ocenění nebo uložení 

napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci. 

Udělení pochvaly třídního učitele, napomenutí nebo důtky se zaznamenávají do dokumentace žáka. 

Udělení pochvaly a jiné ocenění ředitelem školy se zaznamenává na vysvědčení za pololetí, v němž 

bylo uděleno. 
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6.6. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných 

předmětech 

se hodnotí stupni nebo ekvivalentním slovním hodnocením: 

1 – výborný 

2 – chvalitebný 

3 – dobrý 

4 – dostatečný 

5 – nedostatečný 

Hodnocení vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních 

osnovách jednotlivých předmětů. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné 

a doložitelné. 

Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci 1. nebo 2. pololetí, může 

do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však 

do 3 pracovních dnů ode dne vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků 

hodnocení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Pokud není dále 

stanoveno jinak, ředitel školy nebo krajský úřad nařídí komisionální přezkoušení žáka, které se koná 

nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. 

Komisionální přezkoušení se řídí vyhláškou č. 48/2005 Sb. v platném znění. 

Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci 2. pololetí neprospěl nebo 

nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní školy již jednou ročník 

opakoval. Tomuto žákovi může ředitel školy na žádost zákonného zástupce povolit opakování ročníku 

pouze z vážných zdravotních důvodů. 

Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci 2. pololetí neprospěl 

nebo nemohl být hodnocen, povolit na žádost jeho zákonných zástupců opakování ročníku 

po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti. 

6.7. Opravné zkoušky 

Žáci 9. ročníku a žáci, kteří dosud neopakovali ročník a na konci 2. pololetí neprospěli nejvýše 

ze dvou povinných předmětů s výjimkou výchovného zaměření, konají opravnou zkoušku. Opravné 

zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem 

školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. 

Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně, nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. 

Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději 

do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žáky zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, 

popřípadě znovu do 9. ročníku. 

6.8. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s popsanými kritérii pro hodnocení 

- jednotlivé stupně klasifikace a hodnocení 

6.8.1. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření: 
- Stupeň 1 (výborný) 

Žák ovládá požadované poznatky uceleně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává intelektuální 

a motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje získané poznatky a dovednosti při řešení 

teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, 

zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky 

jeho činnosti jsou pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně pracovat s informacemi, má 

dobré komunikační dovednosti. 

- Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák ovládá poznatky, pojmy, fakta v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává 

intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele 

uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů. Myslí správně, 

v jeho/jejím myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve 
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správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. 

Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí 

pracovat s informacemi, má dobré komunikační dovednosti. 

- Stupeň 3 (dobrý) 

Žák má v ucelenosti poznatků nepodstatné mezery. Nedostatky se projevují u intelektuálních 

a motorických činností. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. 

Uplatňuje poznatky podle podnětů učitele. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti 

a výstižnosti. 

- Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák má v ucelenosti poznatků závažné mezery. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností, při 

řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků je 

nesamostatný, jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti. Závažné nedostatky 

a chyby dokáže žák za pomoci učitele opravit. Při práci s informacemi, daným textem má velké 

těžkosti. 

- Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák si poznatky neosvojil úplně uceleně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost 

vykonávat intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování 

osvojených dovedností a vědomostí se vyskytují závažné chyby. Získané vědomosti nedovede uplatnit 

ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se logické nedostatky. V ústním 

a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti. Chyby nedokáže opravit ani s pomocí. 

6.8.2. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření: 
Při klasifikaci v těchto předmětech se hodnotí vztah k práci, ke kolektivu a k praktickým činnostem; 

osvojení praktických dovedností a návyků; využití získaných praktických vědomostí v praktických 

činnostech; aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa; kvalita výsledků činnosti; dodržování 

bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí; hospodárné využití materiálu; 

obsluha a údržba pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel. 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

- Stupeň 1 (výborný) 

Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. Dovede 

si organizovat vlastní práci, udržuje pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti 

a ochraně zdraví a aktivně se stará o životní prostředí. 

- Stupeň 2 (chvalitebný) 

Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky při praktické 

činnosti. Výsledky jeho/její práce mají drobné nedostatky. Účelně si organizuje vlastní práci, 

pracoviště udržuje v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti. K údržbě nástrojů, nářadí musí být 

částečně podněcován. 

- Stupeň 3 (dobrý) 

Za pomoci učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických 

činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou pomoc učitele. 

Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně účelně. Dodržuje předpisy. K údržbě 

nástrojů, nářadí a pomůcek musí být částečně podněcován. Překážky v práci překonává jen s částečnou 

pomocí. 

- Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák pracuje bez zájmu. Získané teoretické poznatky dovede využít jen za soustavné pomoci učitele. 

Při volbě postupů potřebuje soustavnou pomoc učitele, ve výsledcích má závažné nedostatky. Práci 

si dovede organizovat za soustavné pomoci učitele. Méně dbá o pořádek na pracovišti. 

- Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák neprojevuje zájem o práci, nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky 

při praktické činnosti. Nedokáže postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou 

nedokončené, neúplné, nepřesné. Práci si nedokáže zorganizovat, nedbá o pořádek na pracovišti. 

6.8.3. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření: 
Při klasifikaci se hodnotí stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu; osvojení potřebných vědomostí, 

zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace; kvalita projevu; vztah žáka k činnostem a zájem o ně; 
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estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu; v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu 

žáka se hodnotí všeobecná tělesná zdatnost, výkonnost a jeho péče o zdraví. 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

- Stupeň 1 (výborný) 

Žák je v činnostech velmi aktivní, pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady 

a velmi úspěšně je rozvíjí v individuálních a kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky působivý, 

originální, procítěný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky tvořivě aplikuje. Má aktivní zájem 

o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

- Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých osobních 

předpokladů. Tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Rozvíjí si 

v požadované míře estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

- Stupeň 3 (dobrý) 

Žák je v činnostech méně aktivní a tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své 

schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery 

a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nerozvíjí svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

- Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a projev jsou málo uspokojivé. 

Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. 

Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti. 

- Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho/jejích schopností je neuspokojivý. Jeho projev 

je povětšině chybný. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje 

zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

6.9. Zásady pro používání slovního hodnocení a jeho kritéria 

Smyslem slovního hodnocení je odstranění případného stresu žáka z klasického hodnocení výkonu 

žáka známkou, úsilí o jeho spoluúčast při hodnocení a dovedení žáka k sebehodnocení. 

Škola používá při hodnocení výsledků vzdělávání žáků v 1. a ve 2. ročníku pouze slovní hodnocení, ve 

3., 4. a 5. ročníku kombinaci klasifikace a slovního hodnocení (klasifikace - český jazyk, anglický 

jazyk, matematika, prvouka, přírodověda, vlastivěda a informatika, v ostatních předmětech 

slovní hodnocení) 

Pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka ve vyšších ročnících v jednotlivých povinných 

a nepovinných předmětech je možno na žádost zákonného zástupce použít slovního hodnocení. Žádost 

o slovní hodnocení předloží zákonný zástupce žáka prostřednictvím třídního učitele řediteli školy, 

který po poradě s třídním učitelem a vyučujícími jednotlivých předmětů rozhodne o jejím schválení. 

Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech jsou v případě 

použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka ve vztahu k jeho věku 

a jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků 

vzdělávání žáka v jeho vývoji, hodnocení píle žáka a jeho přístup ke vzdělávání i v souvislostech, 

které ovlivňují jeho výkon a naznačení jeho dalšího rozvoje. Obsahuje rovněž zdůvodnění hodnocení 

a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. 

Kritériem pro hodnocení vzdělávání žáka je porovnávání výsledků žáka s očekávanými výstupy. 

V teoretických předmětech je hodnocena kvalita vědomostí a znalostí samostatného myšlení, 

dovedností a návyků, tvůrčího přístupu a zájmu. V předmětech s převahou praktického a výchovného 

zaměření je hodnocena především dovednost, tvořivost a tvůrčí schopnosti žáka. 

Pro zápis širšího slovního hodnocení se používají speciální tiskopisy vysvědčení. Pořadí hodnocených 

předmětů odpovídá pořadí na klasickém formuláři vysvědčení. Kopie vysvědčení se slovním 

hodnocením se zakládá do katalogového listu žáka. 

U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se po překonání nejvýraznějších obtíží se postupně 

začne přecházet k běžné klasifikaci s přihlédnutím k jeho individuálním potřebám a možnostem. 

Při slovním hodnocení se uvádí: 
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 ovládnutí učiva předepsaného osnovami – ovládá bezpečně, ovládá, podstatné ovládá, ovládá se 

značnými mezerami, neovládá 

 úroveň myšlení – pohotové, bystré, dobře chápe souvislosti, uvažuje celkem, samostatně, menší 

samostatnost v myšlení, nesamostatné myšlení, odpovídá nesprávně i na návodné otázky 

 úroveň vyjadřování – výstižné, poměrně přesné, celkem výstižné, nedostatečně přesné, vyjadřuje 

se s obtížemi, nesprávné i na naváděcí otázky 

 úroveň aplikace vědomostí – spolehlivě, uvědoměle užívá vědomostí a dovedností, dovede 

používat vědomosti a dovednosti, dopouští se drobných chyb, s pomocí učitele řeší úkoly, 

překonává obtíže a odstraňuje chyby, dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává, praktické 

úkoly nedokáže splnit ani s pomocí učitele 

 píle a zájem o učení – aktivní, učí se svědomitě a se zájmem, učí se svědomitě, k učení a práci 

nepotřebuje mnoho podnětů, malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty, pomoc a pobízení 

k učení jsou neúčinné 

a) Zájmové útvary  

Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se v případě použití klasifikace 

hodnotí stupni: pracoval (a) úspěšně nebo pracoval (a) a budou uvedeny do katalogových listů žáka. 

6.10. Ukončení základního vzdělání 

Dokladem o dosažení základního vzdělání je vysvědčení, na vysvědčení není dovoleno provádět 

opravy zápisu. 

7 PŘÍLOHA Č. 1 – ŠVP ZV, MINIMÁLNÍ DOPORUČENÁ ÚROVEŇ PRO 

ÚPRAVY OČEKÁVANÝCH VÝSTUPŮ V RÁMCI PODPŮRNÝCH 

OPATŘENÍ 

7.1. Český jazyk a literatura 

1. stupeň 

Komunikační a slohová výchova 

ČJL-3-1-01p čte s porozuměním jednoduché texty 

ČJL-3-1-02p rozumí pokynům přiměřené složitosti 

ČJL-3-0-04p ČJL-3-1-05p, ČJL-3-1-06p dbá na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné 

dýchání 

ČJL-3-1-08 zvládá základní hygienické návyky spojené s psaním 

ČJL-3-1-09p píše písmena a číslice - dodržuje správný poměr výšky písmen ve slově, velikost, 

sklon a správné tvary písmen 

ČJL-3-1-09p spojuje písmena a slabiky 

ČJL-3-1-09p převádí slova z mluvené do psané podoby 

ČJL-3-1-09p dodržuje správné pořadí písmen ve slově a jejich úplnost 

ČJL-3-1-010p opisuje a přepisuje krátké věty 

 

ČJL-5-l-05p, ČJL-5-1-10p vypráví vlastní zážitky, jednoduchý příběh podle přečtené předlohy 

nebo ilustrací a domluví se v běžných situacích 

ČJL-5-l-05p má odpovídající slovní zásobu k souvislému vyjadřování 

ČJL-5-l-07p v mluveném projevu volí správnou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo řeči 

ČJL-5-l-09p popíše jednoduché předměty, činnosti a děje 

ČJL-5-l-09p opisuje a přepisuje jednoduché texty 

ČJL-5-l-09p píše správně a přehledně jednoduchá sdělení 

ČJL-5-l-09p píše čitelně a úpravně, dodržuje mezery mezi slovy 

ČJL-5-l-09p ovládá hůlkové písmo, tvoří otázky a odpovídá na ně 

 

Jazyková výchova 
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ČJL-3-2-1p rozlišuje všechna písmena malé a velké abecedy 

ČJL-3-2-01p rozeznává samohlásky (odlišuje jejich délku) a souhlásky 

ČJL-3-2-01p tvoří slabiky 

ČJL-3-2-01p rozlišuje věty, slova, slabiky, hlásky 

ČJL-3-2-08p píše velká písmena na začátku věty a ve vlastních jménech 

 

ČJL-5-2-03p pozná podstatná jména a slovesa 

ČJL-5-2-06p dodržuje pořádek slov ve větě, pozná a určí druhy vět podle postoje mluvčího 

ČJL-5-2-08p rozlišuje tvrdé, měkké a obojetné souhlásky a ovládá pravopis měkkých a tvrdých 

slabik 

určuje samohlásky a souhlásky 

seřadí slova podle abecedy 

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

správně vyslovuje a píše znělé a neznělé souhlásky 

 

Literární výchova 

ČJL-3-3-01p pamatuje si a reprodukuje jednoduché říkanky a dětské básně 

ČJL-3-3-02p reprodukuje krátký text podle otázek a ilustrací 

při poslechu pohádek a krátkých příběhů udržuje pozornost 

 

ČJL-5-3-01p, ČJL-5-3-02p dramatizuje jednoduchý příběh 

ČJL-5-3-01p, ČJL-5-3-02p vypráví děj zhlédnutého filmového nebo divadelního představení 

podle daných otázek 

ČJL-5-3-02p čte krátké texty s porozuměním a reprodukuje je podle jednoduché osnovy 

ČJL-5-3-02p určí v přečteném textu hlavní postavy a jejich vlastnosti 

ČJL-5-3-04p rozlišuje prózu a verše 

rozlišuje pohádkové prostředí od reálného 

ovládá tiché čtení a orientuje se ve čteném textu 

 

2. stupeň 

Komunikační a slohová výchova 

ČJL-9-1-01p, ČJL-9-1-08p čte plynule s porozuměním; reprodukuje text 

ČJL-9-1-04p, ČJL-9-1-05p komunikuje v běžných situacích, v komunikaci ve škole užívá 

spisovný jazyk 

ČJL-9-1-09p, ČJL-9-1-10p píše běžné písemnosti; podle předlohy sestaví vlastní životopis a napíše 

  žádost; popíše děje, jevy, osoby, pracovní postup; vypráví podle předem připravené 

  osnovy; s vhodnou podporou pedagogického pracovníka písemně zpracuje zadané 

  téma 

 

Jazyková výchova 

ČJL-9-2-03p orientuje se v Pravidlech českého pravopisu 

ČJL-9-2-04p pozná a určí slovní druhy; skloňuje podstatná jména a přídavná jména; pozná osobní 

zájmena; časuje slovesa 

ČJL-9-2-04p, ČJL-9-2-05p  rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk 

ČJL-9-2-06p rozezná větu jednoduchou od souvětí 

ČJL-9-2-07p správně píše slova s předponami a předložkami 

ČJL-9-2-07p ovládá pravopis vyjmenovaných slov 

ČJL-9-2-07p zvládá pravopis podle shody přísudku s podmětem 

 

Literární výchova 

ČJL-9-3-01p orientuje se v literárním textu, nachází jeho hlavní myšlenku 

ČJL-9-3-03p ústně formuluje dojmy z četby, divadelního nebo filmového představení 

ČJL-9-3-06p rozezná základní literární druhy a žánry 

ČJL-9-3-09p dokáže vyhledat potřebné informace v oblasti literatury; má pozitivní vztah k literatuře 
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7.2. Cizí jazyk 

1. stupeň 

Řečové dovednosti 

CJ-3-1-01p je seznámen se zvukovou podobou cizího jazyka 

Poslech s porozuměním 

CJ-5-1-01p rozumí jednoduchým pokynům učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 

výslovností 

CJ-5-1-02p rozumí slovům a frázím, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně setkal 

(zejména má-li k dispozici vizuální oporu), rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování 

Mluvení 

CJ-5-2-01p pozdraví a poděkuje 

CJ-5-2-02p sdělí své jméno a věk 

CJ-5-2-03p vyjádří souhlas či nesouhlas, reaguje na jednoduché otázky (zejména pokud má 

k dispozici vizuální oporu) 

Čtení s porozuměním 

CJ-5-3-02p rozumí slovům, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně setkal (zejména 

má-li k dispozici vizuální oporu), je seznámen s grafickou podobou cizího jazyka 

 

2. stupeň 

Poslech s porozuměním 

CJ-9-1-01p rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech, které se týkají 

osvojených tematických okruhů 

CJ-9-1-02p rozumí jednoduchým otázkám, které se týkají jeho osoby 

Mluvení 

CJ-9-2-01p odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho osoby 

Čtení s porozuměním 

CJ-9-3-01p rozumí slovům a jednoduchým větám, které se týkají osvojených tematických 

 okruhů (zejména má-li k dispozici vizuální oporu) 

Psaní 

CJ-9-4-03p reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se týkají jeho osoby 

7.3. Další cizí jazyk 

Poslech s porozuměním 

DCJ-9-1-01p je seznámen se zvukovou podobou cizího jazyka 

DCJ-9-1-02p rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování 

DCJ-9-1-03p rozumí jednoduchým slovům, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně 

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

rozumí otázkám, které se týkají základních osobních údajů (zejména jména a věku) 

rozumí jednoduchým pokynům učitele 

Mluvení 

DCJ-9-2-01p pozdraví a poděkuje, vyjádří souhlas a nesouhlas 

DCJ-9-2-02p sdělí své jméno a věk 

Poslech s porozuměním 

DCJ-9-3-02p rozumí jednoduchým slovům, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně 

 setkal (zejména má-li k dispozici vizuální podporu) 

Psaní 

DCJ-9-4-02p reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se týkají jeho osoby 

7.4. Matematika 

1. stupeň 

Číslo a početní operace 
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M-3-1-01p porovnává množství a vytváří soubory prvků podle daných kritérií v oboru do 20 

M-3-1-02p čte, píše a používá číslice v oboru do 20, numerace do 100 

M-3-1-02p zná matematické operátory +, -, =, <, > a umí je zapsat 

M-3-1-04p sčítá a odčítá s užitím názoru v oboru do 20 

M-3-1-05p řeší jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání v oboru do 20 umí rozklad čísel v 

oboru do 20 

 

M-5-1-02p čte, píše a porovnává čísla v oboru do 100 i na číselné ose, numerace do 1000 

M-5-1-02p sčítá a odčítá zpaměti i písemně dvouciferná čísla 

M-5-1-02p zvládne s názorem řady násobků čísel 2 až 10 do 100 

M-5-1-03p zaokrouhluje čísla na desítky i na stovky s využitím ve slovních úlohách 

M-5-1-03p tvoří a zapisuje příklady na násobení a dělení v oboru do 100 

M-5-1-04p zapíše a řeší jednoduché slovní úlohy 

M-5-1-04p rozeznává sudá a lichá čísla 

  používá kalkulátor 

 

Závislosti, vztahy a práce s daty 

M-3-2-02p modeluje jednoduché situace podle pokynů a s využitím pomůcek 

M-3-2-03p doplňuje jednoduché tabulky, schémata a posloupnosti čísel v oboru do 20 

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

  nahoře, dole, vpředu, vzadu 

  uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s drobnými mincemi 

 

M-5-2-01p vyhledá a roztřídí jednoduchá data (údaje, pojmy apod.) podle návodu 

M-5-2-02p orientuje se a čte v jednoduché tabulce 

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

  provádí jednoduché převody jednotek délky, hmotnosti a času 

  uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s penězi 

 

Geometrie v rovině a v prostoru 

M-3-3-01p pozná a pojmenuje základní geometrické tvary a umí je graficky znázornit 

M-3-3-01p rozeznává přímku a úsečku, narýsuje je a ví, jak se označují 

M-3-3-02p používá pravítko 

 

M-5-3-01p znázorní, narýsuje a označí základní rovinné útvary 

M-5-3-02p měří a porovnává délku úsečky 

M-5-3-02p vypočítá obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran 

M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice 

M-5-3-05p určí osu souměrnosti překládáním papíru 

  pozná základní tělesa 

 

Nestandartní aplikační úlohy a problémy 

M-5-4-01p řeší jednoduché praktické slovní úlohy, jejichž řešení nemusí být závislé na matematických 

postupech 

 

2. stupeň 

Číslo a početní operace 

M-9-1-01p písemně sčítá, odčítá, násobí a dělí víceciferná čísla, dělí se zbytkem 

M-9-1-01p pracuje se zlomky a smíšenými čísly, používá vyjádření vztahu celek-část  (zlomek, 

desetinné číslo, procento) 

M-9-1-01p čte desetinná čísla, zná jejich zápis a provádí s nimi základní početní operace 

M-9-1-02p provádí odhad výsledku, zaokrouhluje čísla 

M-9-1-02p píše, čte, porovnává a zaokrouhluje čísla v oboru od 1 000 000 
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M-9-1-05p používá měřítko mapy a plánu 

M-9-1-06p řeší jednoduché úlohy na procenta, zvládá orientaci na číselné ose 

 

Závislosti, vztahy a práce s daty 

M-9-2-01p vyhledává a třídí data 

M-9-2-02p porovnává data 

M-9-2-04p  vypracuje jednoduchou tabulku 

  užívá a ovládá převody jednotek délek, hmotnosti, času, obsahu, objemu 

  zvládá početní úkony s penězi 

 

Geometrie v rovině a v prostoru 

M-9-3-03p  vyznačuje, rýsuje a měří úhly, provádí jednoduché konstrukce 

M-9-3-04p  vypočítá obvod a obsah trojúhelníku, čtverce, obdélníka, kruhu 

M-9-3-05p provádí jednoduché konstrukce 

M-9-3-06p rozeznává a rýsuje základní rovinné útvary 

M-9-3-08p sestrojí základní rovinné útvary ve středové a osové souměrnosti 

M-9-3-10p vypočítá povrch a objem kvádru, krychle a válce 

M-9-3-11p sestrojí sítě základních těles 

M-9-3-12p načrtne základní tělesa 

M-9-3-12p zobrazuje jednoduchá tělesa 

   odhaduje délku úsečky, určí délku lomené čáry, graficky sčítá a odčítá úsečku 

   umí zacházet s rýsovacími pomůckami a potřebami 

   používá technické písmo 

   čte a rozumí jednoduchým technickým výkresům 

 

Nestandartní aplikační úlohy a problémy 

M-9-4-01p samostatně praktické úlohy 

M-9-4-01p hledá různá řešení předložených situací 

M-9-4-02p aplikuje poznatky a dovednosti z jiných vzdělávací oblastí 

   využívá prostředky výpočetní techniky při řešení úloh  

7.5. Informatika 

1. stupeň 

Základy práce s počítačem 

ITC-5-1-01p ovládá základní obsluhu počítače 

ITC-5-1-02p dodržuje pravidla bezpečné a zdravotně nezávadné práce s výpočetní technikou 

Vyhledávání informací a komunikace 

ITC-5-2-03 komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení 

Zpracování a využití informací 

ITC-5-3-01p pracuje a výukovými a zábavními programy podle pokynu 

 

2. stupeň 

Vyhledávání informací a komunikace 

ITC-9-1-01p vyhledává potřebné informace na internetu; dodržuje pravidla zaházení s výpočetní 

technikou; osvojí si základy elektronické komunikace 

 

Zpracování a využití informací 

ITC-9-2-01p, ITC-9-2-02p ovládá základy psaní na klávesnici, na uživatelské úrovni práci 

a textovým editorem; využívá vhodné aplikace; zvládá práci a výukovými programy 

ITC-9-2-03p, ITC-9-2-04p; ITC-9-2-05p vyhledává potřebné informace na internetu, dodržuje 

pravidla bezpečného zacházení s výpočetní technikou 
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7.6. Člověk a jeho svět 

1. stupeň 

Místo, kde žijeme 

ČJS-3-1-01p orientuje se v okolí svého bydliště a v okolí školy 

ČJS-3-1-01p popíše a zvládne cestu do školy 

ČJS-3-1-03o uvede nejvýznamnější místa v okolí svého bydliště a školy 

 

ČJS-5-1-01p popíše polohu svého bydliště na mapě, začlení svou obec (město) do příslušného 

ČJS-5-1-01p, ČJS-5-1-02p orientuje se na mapě České republiky, určí světové strany 

ČJS-5-1-02p řídí se zásadami bezpečného pohybu a pobytu v přírodě 

ČJS-5-1-03p má základní znalosti o České republice a její zeměpisné poloze v Evropě 

ČJS-5-1-04p uvedené pamětihodnosti, zvláštnosti a zajímavosti regionu, ve kterém bydlí 

ČJS-5-1-05p sdělí poznatky a zážitky z vlastních cest 

ČJS-5-1-06p pozná státní symbol České republiky 

 

Lidé kolem nás 

ČJS-3-2-01p rozlišuje role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, rozlišuje blízké příbuzenské 

vztahy 

ČJS-3-2-01p dodržuje základní pravidla společenského chování 

ČJS-3-2-01p při setkání s neznámými lidmi se chová adekvátně 

ČJS-3-2-01p projevuje toleranci k odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům 

ČJS-3-2-02p pojmenuje nejběžnější povolání a pracovní činnosti 

 

ČJS-5-2-01p, ČJS-5-2-02p dodržuje pravidla pro soužití ve škole, v rodině, v rodině, v obci 

(městě) 

ČJS-5-2-03p rozpozná nevhodné jednání a chování vrstevníků a dospělých 

ČJS-5-2-03p uvede základní práva dítěte, práva a povinností žáka školy 

ČJS-5-2-04p používá peníze v běžných situacích, odhadne a zkontroluje cenu jednoduchého nákupu 

a vrácené peníze 

ČJS-5-2-04p porovná svá přání a potřeby se svými finančními možnostmi, uvede příklady rizik 

půjčování peněz 

ČJS-5-2-04p sestaví jednoduchý osobní/rodinný rozpočet, uvede příklady základních příjmů a 

výdajů 

 

Lidé a čas 

ČJS-3-3-01p pozná, kolik je hodin; orientuje se v čase 

ČJS-3-3-01p zná rozvržení svých denních činností 

ČJS-3-3-02p, ČJS-3-3-03p rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti 

ČJS-3-3-03p poznává různé lidské činnosti 

 

ČJS-5-3-03p, ČJS-3-3-04p rozeznává rozdíl mezi životem dnes a životem v dávných dobách 

ČJS-3-3-03p, ČJS-3-3-04p uvede významné události, které se vztahují k regionu a kraji 

ČJS-3-3-03p, ČJS-3-3-04p vyjmenuje nejvýznamnější kulturní, historické a přírodní památky v 

okolí svého bydliště 

 

Rozmanitost přírody 

ČJS-3-4-01p pozoruje a na základě toho popíše některé viditelné proměny v přírodě v jednotlivých 

ročních obdobích 

ČJS-3-4-02p pozná nejběžnější druhy domácích a volně žijících zvířat 

ČJS-3-4-02p   pojmenuje základní druhy ovoce a zeleniny a pozná rozdíly mezi dřevinami a 

 bylinami 

ČJS-3-4-03p   provede jednoduchý pokus podle návodu 
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ČJS-5- 4-01p   na jednotlivých příkladech poznává propojenost živé a neživé přírody 

ČJS-5-4-02p   popíše střídání ročních období 

ČJS-5-4-03p   zkoumá základní společenstva vyskytující se v nejbližším okolí a pozoruje 

přizpůsobení organismů prostředí 

ČJS-5-4-05p zvládá péči o pokojové rostliny a zná způsob péče o drobná domácí zvířata 

ČJS-5-4-05p chová se podle zásad ochrany přírody a životního prostředí 

ČJS-5-4-05p popisuje vliv činnosti lidí na přírodu a jmenuje některé činnosti, které  přírodnímu 

prostředí pomáhají a které ho poškozují 

ČJS-5-4-06p reaguje vhodným způsobem na pokyny dospělých při mimořádných událostech 

ČJS-5-4-07p provádí jednoduché pokusy se známými látkami 

 

Člověk a jeho zdraví 

ČJS-3-5-01p   uplatňuje hygienické návyky a zvládá sebeobsluhu: popíše své zdraví potíže a pocity, 

zvládá ošetření drobných poranění 

ČJS-3-5-01p  pojmenuje hlavní části lidského těla 

ČJS-3-5-02p   rozezná nebezpečí: dodržuje zásady bezpečného chování: neohrožuje své zdraví 

a zdraví jiných 

ČJS-3-5-02p  uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu 

ČJS-3-5-03p   chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci: v případě potřeby požádá o 

pomoc pro sebe i pro jiné: ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek 

ČJS-3-5-04p reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech 

 

ČJS-5-5-01p   uplatňuje základní znalosti, dovednosti a návyky souvisejících s preventivní ochranou 

zdraví a zdravého životního stylu 

ČJS-5-5-02p rozlišuje jednotlivé etapy lidského života 

ČJS-5-5-04p   uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových 

situacích mimořádné události 

ČJS-5-5-04p   uplatňuje základní pravidla silničního provozu pro cyklisty: správně vyhodnotí 

jednoduchou dopravní situaci na hřišti 

ČJS-5-5-05p odmítá návykové látky 

ČJS-5-5-07p ošetří drobná poranění a v případě nutnosti zajistí lékařskou pomoc 

ČJS-5-5-08p   uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlavní a orientuje se v bezpečných 

způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku 

7.7. Dějepis 

Člověk v dějinách 

D-9-1-01p chápe význam dějin jako možnost poučit se z minulosti 

Počátky lidské společnosti 

D-9-2-01p rozliší základní rozdíly ve způsobu života pravěkých a současných lidí 

D-9-2-01p podle obrázků popíše pravěká zvířata, způsob jejich lov, zbraně, předměty denní 

   potřeby a kulturní předměty 

Nejstarší civilizace, kořeny evropské kultury 

D-9-3-01p uvědomuje si souvislosti mezi přírodními podmínkami a vývojem starověkých států 

D-9-3-01p, D-9-3-04p popíše život v době nejstarších civilizací 

Křesťanství a středověká Evropa 

D-9-4-03p uvede první státní útvary na naších území 

D-9-4-03p uvede základní informace z období počátků českého státu 

D-9-4-04p popíše úlohu a postavení církve ve středověké společnosti 

D-9-4-04p charakterizuje příčiny, průběh a důsledky husitského hnutí 

D-9-4-05p rozeznává období rozkvětu českého státu v době přemyslovské a lucemburské 

D-9-4-05p uvede nejvýraznější osobnosti přemyslovského a lucemburského státu 

Objevy a dobývání, počátky nové doby 

D-9-5-03p popíše důsledky objemných cest a poznávání nových civilizací pro Evropu 
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D-9-5-04p, D-9-5-05p  uvede zásadní historické události v naší zemi v daném období 

D-9-5-04p, D-9-5-05p  pojmenuje nejvýznamnější osobnosti českých dějin v novověku 

Modernizace společnosti 

D-9-6-03p uvede základní historické události v naších zemi v 19. století 

D-9-6-03p vyjmenuje nejvýznamnější osobnosti českých dějin 19. století 

D-9-6-04p rozlišuje rozdíly ve způsobu života společnosti jednotlivých historických etap 

Moderní doba 

D-9-7-01p, D-9-7-03p, D-9-7-04p uvede příčiny a politické, sociální a kulturní důsledky1. 

světové války 

D-9-7-01p,D-9-7-05p  uvede základní informace o vzniku samostatné Československé 

republiky 

Rozdělený a integrující se svět 

D-9-8-01p, D-9-8-02p  popíše průběh a důsledky 2. světové války a politický a hospodářský 

vývoj v poválečné Evropě 

D-9-8-04p   chápe význam událostí v roce 1989 a vítězství demokracie v naší 

vlasti 

7.8. Výchova k občanství 

Člověk ve společnosti 

VO-9-1-03p přistupuje kriticky k projevům vandalismu 

VO-9-1-06p v modelové situaci uplatní dovednosti potřebné k ochraně osob za mimořádných 

událostí 

VO-9-1-07p respektuje mravní principy a pravidla společenského soužití 

VO-9-1-07p uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích 

a projevy nepřiměřeného chování a porušování a společenských norem 

VO-9-1-08p rozpoznává hodnoty přátelství a vtahů mezi lidmi a je ohleduplný ke starým 

nemocným a postiženým spoluobčanům 

VO-9-1-09p je seznámen s nebezpečím rasismu a xenofobie 

VO-9-1-08p respektuje kulturní zvláštnosti, názory a zájmy minoritních skupin ve společnosti 

 

Člověk jako jedinec 

VO-9-2-01p chápe význam vzdělání v kontextu s profesním uplatněním 

VO-9-2-04p formule své nejbližší plány 

 

Člověk, stát a hospodářství 

VO-9-3-02p stručně popíše sociální, právní a ekonomické otázky rodinného života a rozlišuje 

postavení a role rodinných příslušníků 

VO-9-3-02p sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné 

a jedno rázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnosti jednotlivých výdajů hospodaření domácnosti, 

vyhýbá se rizikům při hospodaření s penězi   

VO-9-3-03p ukáže na příkladech vhodné využití různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního 

placení, vysvětlí, k čemu slouží bankovní účet 

VO-9-3-04p uvede příklady služeb, které banky nabízejí občanům 

VO-9-3-07p uvědomuje si význam sociální péče o potřebné občany 

 

Člověk, stát a právo 

VO-9-4-02p uvede základní prvky fungování demokratické společnosti 

VO-9-4-02p chápe státoprávní uspořádání České republiky, zákonodárných orgánů a institucí státní 

správy 

VO-9-4-02p uvede symbol našeho státu a zná způsoby jejich užívání 

VO-9-4-04p vyjmenuje základní práva a povinnosti občanů 

VO-9-4-05p na příkladu vysvětlí, jak reklamovat výrobek nebo službu 

VO-9-4-05p uvede příklady, jak se bránit v případě porušení práv spotřebitele 
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VO-9-4-08p uvědomuje si rizika porušování právních ustanovení a důsledky protiprávního jednání 

VO-9-4-09p uvede základní informace o sociálních, právních a ekonomických otázkách rodinného 

života a rozlišuje postavení a role rodinných příslušníků 

V0-9-4-09p  vyřizuje své osobní záležitosti včetně běžné komunikace s úřady; požádá v případě 

potřeby vhodným způsobem o radu 

V0-9-4-10p  rozeznává nebezpečí ohrožení sociálně patologickými jevy 

V0-9-4-10p  v krizových situacích využívá služby pomáhajících organizací 

 

Mezinárodní vztahy, globální svět 

V0-9-5-01 uvede příklady základních práv občanů ČR v rámci EU a způsoby jejich uplatňování 

V0-9-5-01p, V0-9-5-02p uvede některé významné mezinárodní organizace a společenství, k 

nimž má ČR vztah, a ví o výhodách spolupráce mezi státy 

V0-9-5-06p uvede příklady mezinárodního terorismu 

7.9. Fyzika 

Látky a tělesa 

F-9-1-01p  změří v jednoduchých konkrétních případech vhodně zvolenými měřidly důležité 

fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa – délku, hmotnost a čas 

Pohyb těles, síly 

F-9-2-01p  rozeznává, že je těleso v klidu, či pohybu vůči jinému tělesu 

F-9-2-02p  zná vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného přímočarého pohybu těles 

při řešení jednoduchých problémů 

F-9-2-04p  rozezná, zda na těleso v konkrétní situaci působí síla 

F-9-2-05p  předvídá změnu pohybu těles při působení síly 

F-9-2-06p  aplikuje poznatky o jednoduchých strojích při řešení jednoduchých praktických 

 problémů 

 

Mechanické vlastnosti tekutin 

F-9-3-01p  využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách pro řešení 

jednoduchých praktických problémů 

 

Energie 

F-9-4-02p uvede vzájemný vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem (bez vzorců) 

F-9-4-03p rozpozná vzájemné přeměny různých forem energie, jejich přenosu a využití 

F-9-4-04p rozezná v jednoduchých příkladech teplo přijaté či odevzdané tělesem 

F-9-4-05p pojmenuje výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů z hlediska vlivu 

na životní prostředí 

 

Zvukové děje 

F-9-5-01p rozpozná zdroje zvuku, jeho šíření a odraz 

F-9-5-02p posoudí vliv nadměrného hluku na životní prostředí a zdraví člověka 

 

Elektromagnetické a světelné děje 

F-9-6-01p sestaví podle schématu jednoduchý elektrický obvod 

F-9-6-02p vyjmenuje zdroje elektrického proudu 

F-9-6-03p rozliší vodiče od izolantů na základě jejich vlastností; zná zásady bezpečnosti při práci 

s elektrickými přístroji a zařízeními; zná druhy magnetů a jejich praktické využití;  

 rozpozná, zda těleso je, či není zdrojem světla 

F-9-6-07p zná způsob šíření světla ve stejnorodém optickém prostředí; rozliší spojnou čočku 

od rozptylky a zná jejich využití 

 

Vesmír 

F-9-7-01p objasní pohyb planety Země kolem Slunce a pohyb Měsíce kolem Země 
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F-9-7-02p 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 

7.10. Chemie 

Pozorování, pokus a bezpečnost práce 

CH–9-1-01p rozliší společné a rozdílné vlastnosti látek 

CH–9-1-02p pracuje bezpečně s vybranými běžně používanými nebezpečnými látkami 

CH–9-1-03p reaguje na případy úniku nebezpečných látek, rozpozná přeměny skupenství látek 

 

Směsi 

CH–9-2-01p pozná směsi a chemické látky 

CH–9-2-02p rozezná druhy roztoků a jejich využití v běžném životě 

CH–9-2-05p rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich použití 

CH–9-2-06p uvede zdroje znečišťování vody a vzduchu ve svém nejbližším okolí 

 

Částicové složení látek a chemické prvky 

CH-9-3-02p uvede nejobvyklejší chemické prvky a jednoduché chemické sloučeniny a jejich 

značky 

CH-9-3-03p rozpozná vybrané kovy a nekovy a jejich možné vlastnosti 

 

Chemické reakce 

CH-9-4-01p pojmenuje výchozí látky a produkty nejjednodušších chemických reakcí 

 

Anorganické sloučeniny 

CH-9-5-01p popíše vlastnosti a použití vybraných prakticky využitelných oxidů, kyselin, 

hydroxidů  a solí a zná vliv těchto látek na životní prostředí 

CH-9-5-03p orientuje se na stupnici pH, změří pH roztoku univerzálním indikátorovým papírkem 

poskytne první pomoc při zasažení pokožky kyselinou nebo hydroxidem 

 

Organické sloučeniny 

CH-9-6-02p zhodnotí užívání paliv jako zdrojů energie 

CH-9-6-02p vyjmenuje některé produkty průmyslového zpracování ropy 

CH-9-6-06p uvede příklady bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminu v potravě z hlediska obecně 

uznávaných zásad správné výživy 

 

Chemie a společnost 

CH-9-7-01p uvede příklady využívání prvotních a druhotných surovin 

CH- 9-7-03p zhodnotí využívání různých látek v praxi vzhledem k životnímu prostředí a zdraví 

člověka 

7.11. Přírodopis 

Obecná biologie a genetika 

P-9-1-01p orientuje se v přehledu vývoje organismů a rozliší základní projev a podmínky života 

P-9-1-03p zná základní funkce hlavních orgánů a orgánových soustav rostlin a živočichů 

 

P-9-1-04p rozpozná rozdíl mezi jednobuněčnými a mnohobuněčnými organismy 
P-9-1-07p 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 

Biologie hub 

P-9-2-01p rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby podle charakteristických znaků 
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P-9-2-03p pozná lišejníky 

 

Biologie rostlin 

P-9-3-02p porovná vnější a vnitřní stavbu rostlinného těla a zná funkce jednotlivých částí těla  rostlin 

P-9-3-03p rozlišuje základní rostlinné fyziologické procesy a jejich využití 

P-9-3-03p uvede význam hospodářsky důležitých rostlin a způsob jejich pěstování 

P-9-3-04p rozliší základní systematické skupiny rostlin a zná jejich zástupce 

P-9-3-05p popíše přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí 

 

Biologie živočichů 

P-9-4-01p porovná vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 

 orgánů 

P-9-4-01p rozliší jednotlivé skupiny živočichů a zná jejich hlavní zástupce 

P-9-4-03 odvodí na základě vlastního pozorování základní projevy chování živočichů v 

 přírodě, objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí 

P-9-4-04p   ví o významu živočichů v přírodě i pro člověka a uplatňuje zásady bezpečného 

 chování ve styku se živočichy 

využívá zkušenosti s chovem vybraných domácích živočichů k zajišťování jejich životních potřeb 

 

Biologie člověka 

P-9-5-01p popíše stavbu orgánů a orgánových soustav lidského těla a jejich funkce 

P-9-5-02p charakterizuje hlavní etapy vývoje člověka 

P-9-5-03p popíše vznik a vývin jedince 

P-9-5-04p rozliší příčiny, případě příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a 

léčby 

P-9-5-05p zná zásady poskytování první pomoci při poranění 

 

Neživá příroda 

P-9-6-01p popíše jednotlivé vrstvy Země 

P-9-6-02p pozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a horniny 

P-9-6-03p rozliší důsledky vnitřních a vnějších geologických jevů 

P-9-6-04p rozezná některé druhy půd a objasní jejich vznik 

P-9-6-06p na příkladech uvede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj a udržení života na Zemi 

 

Základy ekologie 

P-9-7-01p uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi 

P-9-7-02p rozliší populace, společenstva, ekosystémy a objasní základní princip některého 

ekosystému 

P-9-7-03p vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých ekosystémech 

P-9-7-04p popíše změny v přírodě vyvolané člověkem a objasní jejich důsledky 

P-9-7-04p pozná kladný a záporný vliv člověka na životní prostředí 

 

Praktické poznávání přírody 

P-9-8-01p využívá metody poznávání přírody osvojované v přírodopisu 

P-9-8-02p dodržuje základní pravidla bezpečného chování při poznávání přírody 

7.12. Zeměpis 

Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie 

Z-9-1-02p rozliší základní geografické, topografické a kartografické terminologii 

Z-9-1-04p získá osobní představu o prostředí, které nás obklopuje, umí ho popsat a určit jednoduché 

vazby, vyjádří, co mu prospívá a škodí 
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Přírodní obraz Země 

Z-9-2-02p objasní důsledky pohyb Země 

Z-9-2-04p   uvede příklady působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vlivu 

na přírodu a na lidskou společnost 

Z-9-2-04p uvede příklady působení přírodních vlivů na utváření zemského povrchu 

Regiony světa 

Z-9-3-02p vyhledá na mapách jednotlivé světadíly a oceány 

Z-9-3-03p rozliší zásadní přírodní a společenské znaky světových regionů 

Z-9-3-03p   charakterizuje polohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry 

vybraných světadílů, oceánů a vybraných států 

 

Společenské a hospodářské prostředí 

Z-9-4-02p uvede příklady, jak přírodní podmínky souvisejí s funkcí a rozmístěním lidských sídel 

vyhledá na mapách nejznámější oblasti cestovního ruchu a rekreace 

 

Životní prostředí 

Z-9-5-01p   umí pojmenovat různé krajiny jako součást pevninské části krajinné sféry, rozliší 

na konkrétních příkladech specifické znaky a funkce krajin 

Z-9-5-02p   uvede příklady kulturních a krajinných složek 

Z-9-5-03p   uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika přírodních a společenských 

vlivů na životní prostředí 

 

Česká republika 

Z-9-6-01p     vymezí a lokalizuje území místní krajiny a oblasti (regionu) podle bydliště nebo školy 

Z-9-6-02p    charakterizuje přírodní, hospodářské a kulturní poměry místního regionu 

Z-9-6-03p    určí zeměpisnou polohu a rozlohu České republiky a její sousední státy 

Z-9-6-03p rozlišuje přírodní podmínky ČR, popíše povrch a jeho členitost 

Z-9-6-03p uvede hlavní údaje a rozmístění obyvatelstva 

Z-9-6-04p  vyhledá na mapách jednotlivé kraje České republiky a charakterizuje hospodářské 

poměry, přírodní zvláštnosti a kulturní zajímavosti 

 

Terénní geografická výuka, praxe a aplikace 

Z-9-7-01p  ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu 

Z-9-7-03p uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu ve volné přírodě 

7.13.  Hudební výchova 

1. stupeň 

HV-3-1-01p  zapívá jednoduché písně v rozsahu kvinty 

HV-3-1-02p  správně a hospodárně dýchá a zřetelně vyslovuje při rytmizaci říkadel i při zpěvu 

HV-3-1-04p  reaguje pohybem na tempové a rytmické změny 

HV-3-1-05p rozliší sílu zvuku, pozorně vnímá jednoduché skladby 

 

HV-5-1-01p  zpívá písně v přiměřeném rozsahu k individuálním schopnostem 

HV-5-1-02p, HV-5-1-07p propojí vlastní pohyb s hudbou 

HV-5-1-03p  doprovodí spolužáky na rytmické hudební nástroje 

HV-5-1-06p  odliší tóny podle výšky, síly a barvy, pozorně vnímá znějící hudbu různých skladeb, 

správně hospodaří s dechem při  interpretaci písní frázování 

 

2. stupeň 

HV-9-1-01p  doprovází písně pomocí ostinata 

HV-9-1-02p, HV-9-1-03p interpretuje vybrané lidové a umělé písně 

HV-9-1-04p  rozeznává různé hudební žánry pozorně, vnímá znějící hudbu skladeb většího rozsahu, 

  rozpozná vybrané hudební nástroje symfonického orchestru 
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  uvede některá jména hudebních skladatelů a název některého z jejich děl 

 

7.14. Výtvarná výchova 

1. stupeň 

VV-3-1-01 až VV-5-1-05p zvládá základní dovednosti pro vlastní tvorbu 

VV-3-1-01p   rozpoznává, pojmenovává a porovnává linie, barvy, tvary, objekty ve 

výsledcích tvorby vlastní, tvorby ostatních i na příkladech z běžného 

života (s pomocí učitele) 

VV-3-1-02p, VV-3-1-04p uplatňuje vlastní zkušenosti, prožitky a fantazii při tvůrčích 

činnostech, je schopen výsledky své činnosti sdělit svým spolužákům 

 

VV-5-1-01p až VV-5-1-07p uplatňuje základní dovednosti pro vlastní tvorbu, realizuje svůj  tvůrčí 

záměr 

VV-5-1-01p, VV-5-1-02p rozlišuje, porovnává, třídí a pojmenovává linie, barvy, tvary, objekty, 

  rozpoznává jejich základní vlastnosti a vztahy 

(kontrasty – velikost, barevný kontrast) 

     uplatňuje je podle svých schopností při vlastní tvorbě, při vnímání 

     tvorby ostatních i umělecké produkce i na příkladech z běžného života 

(s dopomocí učitele) 

VV-5-1-03p, VV-5-1-04p při tvorbě vychází ze svých zrakových, hmatových i sluchových 

vjemů, vlastních prožitků, zkušeností a fantazie 

VV-5-1-06p     vyjádří (slovně, mimoslovně, graficky) pocit z vnímání tvůrčí činnosti 

vlastní, ostatních i uměleckého díla 

 

2. stupeň 

VV-9-1-01 až VV-9-1-08p uplatňuje základní dovednosti při přípravě, realizaci a prezentaci 

vlastního tvůrčího záměru 

VV-9-1-01p, VV-9-1-03p uplatňuje linie, barvy, tvary a objekty v ploše i prostoru podle 

vlastního tvůrčího záměru, využívá jejich vlastnosti a vztahy, 

pojmenovává je ve výsledcích vlastní tvorby i tvorby ostatních, vnímá 

a porovnává jejich uplatnění v běžné i  umělecké produkci 

VV-9-1-02p při vlastní tvorbě vychází ze svých vlastních zkušeností, představ a 

myšlenek, hledá a zvolí pro jejich vyjádření nejvhodnější prostředky a 

postupy, zhodnotí a prezentuje  výsledek své tvorby, porovnává ho s 

výsledky ostatních 

VV-9-1-06p     vnímá a porovnává výsledky běžné i umělecké produkce, slovně 

vyjádří své postřehy a pocity 

7.15. Výchova ke zdraví 

VZ-9-1-01p chápe význam dobrého soužití mezi vrstevníky i členy rodiny 

VZ-9-1-03p uvědomuje si základní životní potřeby a jejich naplňování ve shodě se zdravím 

VZ-9-1-04p, VZ-9-1-09p respektuje zdravotní stav svůj i svých vrstevníků a v rámci svých 

možností usiluje o aktivní podporu zdraví 

VZ-9-1-05p projevuje zdravé sebevědomí a preferuje ve styku s vrstevníky pozitivní životní cíle, 

hodnoty a zájmy 

VZ-9-1-07p dodržuje správné stravovací návyky, v rámci svých možností uplatňuje zásady správné 

výživy a zdravého stravování 

VZ-9-1-08p svěří se se zdravotním problémem 

VZ-9-1-13p dává do souvislosti zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním 

návykových látek a provozováním hazardních her 

VZ-9-1-13p uplatňuje osvojené sociální dovednosti při kontaktu se sociálně patologickými jevy 
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VZ-9-1-14p zaujímá odmítavé postoje ke všem formám brutality a násilí 

VZ-9-1-15p uplatňuje způsoby bezpečného chování v sociálním kontaktu s vrstevníky, při 

komunikaci s neznámými lidmi, v konfliktních a krizových situacích a v případě potřeby vyhledá 

odbornou pomoc; ví o centrech odborné pomoci, vyhledá a použije jejich telefonní čísla 

VZ-9-1-16p chová se odpovědně při mimořádných událostech a prakticky využívá základní 

znalosti první pomoci při likvidaci následků hromadného zasažení obyvatel 

7.16. Tělesná výchova 

1. stupeň 

TV-3-1-01p zvládá podle pokynů přípravu na pohybovou činnost 

TV-3-1-04p dodržuje základní zásady bezpečnosti při pohybových činnostech a má osvojeny 

základní hygienické návyky při pohybových aktivitách 

TV-3-1-05p reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti 

  projevuje kladný postoj k motorickému učení a pohybovým aktivitám 

  zvládá základní způsoby lokomoce a prostorovou orientaci podle individuálních 

   předpokladů 

 

TV-5-1-01p chápe význam tělesné zdatnosti pro zdraví a začleňuje pohyb do denního režimu 

TV-5-1-02p zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti s vlastním svalovým 

oslabením 

TV-5-1-03p zdokonaluje základní pohybové dovednosti podle svých pohybových možností 

a schopností 

TV-5-1-04p uplatňuje hygienické a bezpečnostní zásady pro provádění zdravotně vhodné 

a bezpečné pohybové činnosti 

TV-5-1-05p reaguje na pokyny k provádění vlastní pohybové činnosti 

TV-5-1-06p dodržuje pravidla her a jedná v duchu fair play, zlepšuje svou tělesnou kondici, 

pohybový projev a správné držení těla 

zvládá podle pokynu základní přípravu organismu před pohybovou činností i uklidnění organismu po 

ukončení činnosti a umí využívat cviky na odstranění únavy 

 

2. stupeň 

TV-9-1-02p usiluje o zlepšení a udržení úrovně pohybových schopností a o rozvoj pohybových 

dovedností základních sportovních odvětí včetně zdokonalování základních lokomocí 

TV-9-1-03p cíleně se připraví na pohybovou činnost a její ukončení; využívá základní 

kompenzační a relaxační techniky k překonání únavy 

TV-9-1-04p odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se zdravím a sportem 

TV-9-1-04p   vhodně reaguje na informaci o znečištění ovzduší a tomu přizpůsobuje pohybové 

aktivity 

TV-9-1-05p   uplatňuje základní zásady poskytování první pomoci a zvládá zajištění odsunu 

raněného 

TV-9-1-05p uplatňuje bezpečné chování v přírodě a v silničním provozu 

chápe zásady zatěžování; jednoduchými zadanými testy změří úroveň své tělesné zdatnosti 

 

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti 

a aplikuje je ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech 

TV-9-2-02p posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí příčiny nedostatků 

    

TV-9-3-01p užívá osvojovanou odbornou terminologii na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka 

TV-9-3-02p naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky-čestné soupeření, 

pomoct handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu 

TV-9-3-03p dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje 

ji 

TV-9-3-04p rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka 
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TV-9-3-05p sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony a vyhodnotí je 

TV-9-3-06p spolurozhoduje osvojované hry a soutěže 

7.17. Člověk a svět práce 

1. stupeň 

Práce s drobným materiálem 

ČSP-3-1-01p zvládá základní manuální dovednosti při práci s jednoduchými materiály a pomůckami 

vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů 

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy 

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi 

 

ČSP-5-1-01p vytváří přiměřenými pracovními postupy různé výrobky z daného materiálu 

ČSP-5-1-02p využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem vlastní fantazie 

ČSP-5-1-03p volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu 

ČSP-5-1-04p udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce 

poskytne první pomoc při drobném poranění 

Konstrukční činnosti 

ČSP-5-2-01p provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž 

ČSP-5-2-02p pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu 

ČSP-5-2-03p udržuje pořádek na svém pracovním místě, dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 

práce, poskytne první pomoc při drobném úrazu 

užívá jednoduché pracovní nástroje a pomůcky 

Pěstitelské práce 

ČSP-3-3-01p provádí pozorování přírody v jednotlivých ročních obdobích a popíše jeho výsledky 

ČSP-3-3-02p pečuje o nenáročné rostliny 

 

ČSP-5-3-01p dodržuje základní podmínky a užívá postupy pro pěstování vybraných rostlin 

ČSP-5-3-02p ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny a provádí pěstitelská 

pozorování 

ČSP-5-3-03p volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní 

ČSP-5-3-04p dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce poskytne první pomoc při úrazu 

na zahradě 

 

Příprava pokrmů 

ČSP-3-4-01p upraví stůl pro jednoduché stolování 

ČSP-3-4-02p chová se vhodně při stolování 

 

ČSP-5-4-01p uvede základní vybavení kuchyně 

ČSP-5-4-02p připraví samostatně jednoduchý pokrm 

ČSP-5-4-03p dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování při stolování 

ČSP-5-4-04 udržuje čistotu a pořádek pracovních ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti 

práce 

  poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni 

uplatňuje zásady správné výživy 

 

2. stupeň 

Práce s technickými materiály 

ČSP-9-1-01p   získá základní vědomosti o materiálech, nástrojích a pracovních postupech provádí 

jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň 

ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů 

a nářadí 

ČSP-9-1-03p organizuje svojí pracovní činnost 

ČSP-9-1-04p pracuje s jednoduchou technickou dokumentací, orientuje se v pracovních postupech 



 

Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa, příspěvková organizace 

302 
 

a návodech 

ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany 

  při práci s nástroji a nářadím poskytne první pomoc při úrazu 

  rozlišuje různé druhy materiálů a zná jejich vlastnosti 

  zvolí vhodný pracovní postup v souladu s druhem zpracovaného 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 

 

Design a konstruování 

ČSP-9-2-01p sestaví podle návodu, plánu daný model 

ČSP-9-2-03p   ovládá montáž a demontáž jednoduchého zařízení, provádí údržbu jednoduchých 

předmětů a zařízení 

ČSP-9-2-04p   dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce a bezpečnostní předpisy, poskytne první 

pomoc při úrazu 

 

Pěstitelské práce, chovatelství 

ČSP-9-3-01   volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin 

ČSP-9-3-02p   pěstuje a ošetřuje květiny v interiéru a využívá je k výzdobě 

ČSP-9-3-03   používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu 

ČSP-9-3-04   prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a zásad bezpečného kontaktu se 

zvířaty   

ČSP-9-3-05p    dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první 

pomoc při úrazu způsobeném zvířaty a při styku s jedovatými rostlinami 

 

Provoz a údržba domácnosti 

ČSP-9-4-01p  provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví 

ČSP-9-4-02  ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a 

 orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů   

ČSP-9-4-03p  správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím a zařízením, provádí drobnou 

 domácí údržbu, používá vhodné prostředky při práci v domácnosti 

ČSP-9-4-04p  dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne první 

pomoc při úrazu elektrickým proudem nebo chemikálií 

 

Příprava pokrmů 

ČSP-9-5-01 používá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje základní spotřebiče 

ČSP-9-5-02p připraví jednoduché pokrmy podle daných postupů v souladu se zásadami zdravé 

výživy 

ČSP-9-5-03p dodržuje základní principy stolování a obsluhy u stolu 

ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazech 

v kuchyni 

 

Práce s laboratorní technikou 

ČSP-9-6-01p vybere a prakticky využívá pracovní postup konkrétní laboratorní činnosti a dodrží 

kázeň při práci s přístroji, zařízení a pomůckami nutnými pro konání pozorování, měření, experimentu 

ČSP-9-6-04p dodržuje hygienu práce a zásady bezpečné práce s laboratorní technikou příslušnými 

nástroji, přístroji a pomůckami při laboratorních činnostech 

ČSP-9-6-05p poskytne první pomoc při úrazu v laboratoři 

 

Využití digitálních technologií 

ČSP-9-7-01p ovládání základní funkce vybraných digitálních zařízení postupuje podle návodu 

k použití, při problémech vyhledá pomoc expertní služby 

ČSP-9-7-02p propojuje vzájemně jednotlivá digitální zařízení 
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ČSP-9-7-03p pracuje uživatelským způsobem s mobilní technologií v situacích, které odpovídají 

okruhu jeho zájmu a potřeb 

ČSP-9-7-04p  ošetřuje digitální techniku a chrání ji před poškozením 

ČSP-9-7-05 dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy při práci s digitální 

technikou a poskytne první pomoc při úrazu 

 

Svět práce 

ČSP-9-8-01p orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí, v učebních oborech a 

středních škol 

ČSP-9-8-02p posoudí své možnosti v oblasti profesní, případně pracovní orientace přihlédnutí 

k potřebám běžného života 

ČSP-9-8-03p využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného dalšího vzdělání 

ČSP-9-8-04p prokáže v modelových situacích prezentaci své osoby při ucházení se o zaměstnání, že 

byl seznámen s právy a povinnostmi zaměstnanců a zaměstnavatelů a že  byl seznámen 

s možnostmi využití poradenské pomoci v případě neúspěšného hledání zaměstnání 


