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1 Identifikační údaje
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IZO 600067238
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Ředitel Mgr. Luděk Svoboda
Koordinátor PaedDr. Pavel Růžička
Kontakty reditel@zszlutice.cz
Telefon 353 393 243
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www www.zszlutice.cz
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2 Charakteristika školy a ŠVP

2.1 Charakteristika školy

A. Úplnost a velikost školy
plně organizovaná,  spádová
kapacita 600 žáků
počet tříd v ročnících  1 - 2
součásti školy:
- školní jídelna
- školní družina - kapacita 200 žáků
- školní klub - kapacita 100 žáků
B.  Vybavení školy
Třípatrová budova školy byla otevřena v roce 1957. Nachází se v ní 16 učeben (1 učebna
v budově dílen) a 9 odborných pracoven (kuchyňka, dílny, počítačová učebna, knihovna,
hudebna se zázemím pro dramatickou výchovu, učebna Fy a Che, učebna D/Z, jazyková
učebna, multimediální učebna). Škola má bezbariérový přístup do přízemí. Součástí školy je
tělocvična, víceúčelové hřiště, atletický stadion, plavecký bazén, dále školní jídelna a budova
školního klubu a školní družiny. Využíváme i rozsáhlých prostor školního pozemku.
Většina učeben je menších rozměrů. Chodby jsou prostorné,  jsou využívány pro prezentace
práce žáků.  Některé jsou vybaveny stoly na stolní tenis, lavičkami.  Pro potřeby žáků i
zaměstnanců je v provozu i obchůdek. Možnosti občerstvení doplňují i nápojové automaty.
Vyučující mají k dispozici kabinety,  vybavené PC zapojenými do  sítě s volným přístupem k
internetu. PC, tiskárna a kopírka jsou k dispozici ve sborovně. Zde je rovněž umístěna učitelská
knihovna. Průběžně se upravuje vybavení tříd a kabinetů, část tříd je vybavena interaktivními
tabulemi a dalším podobným zařízením.
ZŠ je kvalitně vybavena učebnicemi a základními pomůckami.
K důležitým součástem školy patří i budova školní družiny se dvěma odděleními a místnosti
školního klubu, které jsou vybaveny základními pomůckami pro volnočasové aktivity dětí. Areál
školy se postupně přebudovává, tak aby co nejvíce vyhovoval současným potřebám - bývalé
pozemky, staré dílny, prostory za bazénem i před školou. Škola v letních měsících provozuje
i táborovou základnu Ratiboř.
C. Charakteristika pedagogického sboru (velikost sboru, kvalifikovanost)
Pedagogický sbor školy tvoří každý rok kolem 20 učitelů a 3 vychovatelky. Většina učitelů je
plně kvalifikovaná. Několik vyučujících (přibližně 1/5) nesplňuje plně podmínky odborné nebo
pedagogické způsobilosti. Většinou se však jedná o zkušené a kvalitní pedagogy. Problémem
školy je stabilní kvalifikovanost při výuce anglického jazyka, matematiky a fyziky, tělesné
výchovy.
Ve škole je rozdělena funkce výchovného poradce. První část je zaměřená na práci s dětmi s
VPÚ, druhá na výchovné problémy a výběr povolání. Dále ve škole pracují metodik prevence
sociálně patologických jevů a koordinátor ICT.
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Školní družina a školní klub jsou obsazeny plně kvalifikovanými vychovatelkami.
Naprostá většina sboru prošla kurzy počítačové gramotnosti, stejně jako akcemi zaměřenými
na moderní formy výuky – kritické myšlení, týmová práce… Vyučující se dále odborně rozvíjejí
účastí v akcích DVPP zaměřených především na moderní formy výuky, jazykovou zdatnost a
informační gramotnost. Všichni učitelé jsou proškoleni v problematice ochrany při mimořádných
událostech, BOZP a první pomoci.
D. Charakteristika žáků
Počet žáků naší školy se v současnosti pohybuje kolem 300. Velkou část (přibližně jednu
třetinu) představují děti z okolních obcí. V poslední době přibývá žáků, kteří jsou cizími státními
příslušníky.
Celkový počet je výrazně nižší oproti dřívějším letům, kdy býval stabilně vyšší než 500. Je
to způsobeno slabšími populačními ročníky a také stagnací rozvoje města (málo pracovních
příležitostí, omezené dopravní spojení s okolními obcemi, minimální bytová výstavba).
Výrazným jevem, který se silně promítá do činnosti školy je vliv sociokulturního prostředí, ze
kterého naši žáci přicházejí. Celý region patří k těm s nejmenším stupněm vzdělanosti obyvatel,
je zde poměrně velká migrace a v neposlední řadě se projevuje také to, že velké množství dětí
pochází z neúplných rodin.
Tyto jevy se projevují ve větším počtu žáků s SVP, v často problematicky omlouvaných
absencích i někdy složitější spolupráci s rodiči. Škola věnuje velkou pozornost integraci žáků
s SVP do běžné výuky.
E. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce
Škola zatím nerozvíjí výraznější mezinárodní spolupráci (i přes několik dílčích pokusů) a není
zapojena do větších dlouhodobých projektů. Snažíme se využívat nabídky jednorázových
projektových možností.
Pedagogové vzájemně spolupracují na školních projektech.
Škola pořádá lyžařské kurzy - zejména pro žáky 7.tříd. Třídní kolektivy vyjíždějí na řady exkurzí,
výletů, pracují na třídních projektech.
F. Spolupráce s rodiči žáků a jinými subjekty (školskou radou, školskými poradenskými
zařízeními, místními a regionálními institucemi aj.)
Spolupráce s rodiči se neustále rozvíjí. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné
dohodě s vyučujícím nebo vedením školy, v době třídních schůzek, konzultačních odpolední
(žáci mohou být přítomni při jednání rodičů a učitele), v době akcí pro veřejnost, atd. Dále jsou
rodiče informováni o dění ve škole prostřednictvím webových stránek školy (kde mohou se
školou i zpětně komunikovat), školního časopisu a informační tabule.
Rada školy plní své zákonné povinnosti a snaží se zejména o zlepšení komunikace mezi školou
a městem.
Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními je na dobré úrovni.
Škola organizuje celou řadu kulturních a sportovních akcí a to často ve spolupráci s místními
organizacemi (kulturní agentura, místní spolky, tělovýchovná zařízení, ...) a  okolními školami.
Podílíme se i na aktivitách regionálních občanských sdružení - "Cesta z města", apod.

2.2 Charakteristika ŠVP
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A. Filozofie  školy
Naše škola je určena pro všechny žáky, jejichž rodiče se rozhodnou svěřit nám své dítě, jsme
schopni integrovat a věnovat se i dětem s menšími výukovými obtížemi. V naší škole proto:
Vedeme žáky k aktivnímu zapojování do činností, k pozitivnímu přístupu k výuce a vzdělávání,
abychom dál rozvíjeli jejich touhu  podílet se i sami na dalším sebevzdělávání, získávání dalších
vědomostí, dovedností a návyků a chápaní všeobecných souvislosti - ve společnosti, přírodě,
zdraví a kultuře.
Snažíme se připravit žáka do života jako jedinečnou osobnost, která je na vyspělé kulturní
úrovni, schopná se orientovat v životě aktivně, samostatně, tvořivě.
Přistupujeme k výchově a vzdělávání žáka tak, abychom vychovali člověka schopného řešit
situace běžného života, problémy, ke kterým přistupuje uvědoměle a aktivně, ke kterým je
schopen zaujmout určitý postoj.
B. Prostředky k naplňování filozofie školy
Pedagogická a organizační oblast:
- výrazný podíl projektového vyučování, kooperativního učení, kritického myšlení
- využívání multimediálních prvků pro zefektivnění výuky
- žáci tvůrčím způsobem pracují s informacemi
- zapojení rodičů do aktivit školy
- kvalitní prezentace školy na veřejnosti
- vytváření zdravého hodnotového systému žáků
- vzájemné pozitivní působení pedagogického sboru – učitelské portfolio/nápadník
- vytvoření systému tradic a akcí
- v souladu s možným budoucím uplatnění žáků v rámci EU  škola zesiluje důraz na osvojování
jazykových dovedností dětí
- výrazným směrem rozvoje školy je zaměření se na spojení výukových činností s přírodou a
ekologickou výchovu
- vést žáky k zodpovědnosti při  volbě povolání
- výchova a vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, stejně jako odpovídající
přístup a vytváření podmínek pro vzdělání žáků nadaných (dle oblasti nadání)
- nabídka volnočasových aktivit - podpora a vedení žáků k rozličným aktivitám a činnostem,
vytváření sociálních vazeb v mimoškolním čase
C. Zaměření školy
Naše škola se vzhledem k výše uvedeným podmínkám a možnostem zaměří na všeobecný
přístup ke vzdělání bez jednostranné obsahové profilace, bude se snažit rozvíjet trendy
popsané ve filozofii školy, budoucí dominantnějším  zaměřením směřuje k orientaci na spojení
výuky s přírodou, ekologií a využití výhod venkovského života.
D. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni:
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- žáci se zdravotním postižením ( mentální, tělesné,, zrakové nebo sluchové postižení, vady
řeči, souběžné postižení s více vadami, autismus a vývojové poruchy učení)
- žáci se zdravotním znevýhodněním ( zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí
zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžaduje zohlednění při
vzdělávání)
- žáci se sociálním znevýhodněním ( rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením,
ohrožení sociálně patologickými jevy, nařízená ústavní péče nebo uložená ochranná výchova,
nebo postavení azylanta a účastníka řízení o udělení azylu na území České republiky).
Při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je nutná spolupráce školy, žáka, jeho
rodičů a školského poradenského zařízení.
Na naší škole toto vzdělávání uskutečňujeme formou individuální integrace do běžných
tříd. Při diagnostikování speciálních vzdělávacích potřeb spolupracujeme s Pedagogicko–
psychologickými poradnami  ( PPP ) a Speciálně pedagogickými centry ( SPC ).

Vždy se souhlasem rodičů posíláme žáky s předpokládanými vývojovými poruchami učení na
vyšetření do školního poradenského zařízení.
Na základě vyšetření a doporučení jsou žáci poté zařazováni do reedukační péče. S dětmi
pracují naši vyškolení pedagogové. Náprava probíhá v malých skupinách nebo individuálně
každý týden jednu vyučovací hodinu, jsou využívány vhodné pomůcky, metody a formy práce.
Na žádost zákonných zástupců těchto žáků je vypracován individuální vzdělávací plán. Podle
tohoto plánu se bude se žákem pracovat, tento plán obsahuje závěry a doporučení z vyšetření
v PPP včetně jména odpovědného pedagoga.
Podle výsledků vyšetření ve školském poradenském zařízení bude zažádáno o asistenta
pedagoga.
Při klasifikaci přihlížíme ke stupni a druhu specifické poruchy.
Zásady práce se žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním
- seznámení všech pedagogů, ale i spolužáků, s daným postižením žáka
- respektování zvláštností a možností žáka
- vysvětlíme vyučujícím způsoby hodnocení žáka a možnostmi úlev
- utvoření optimálního pracovního prostředí včetně vstřícné přátelské atmosféry
- možnost kompenzace jinými činnostmi, kde dítě může být úspěšné
Zásady práce se žáky se specifickými poruchami učení
- kladení reálných cílů, postupné zvyšování nároků
- podporování snahy, pochvala při sebemenším zlepšení výkonu, nedostatky neporovnávat
s ostatními
- navození příjemné a soustředěné atmosféry při práci
- nutnost spolupráce s rodiči
- vyhledávání činností, ve kterých může být žák úspěšný
- dodržení častých přestávek, střídání pracovního tempa
Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním
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Do této skupiny patří žáci, kteří pocházejí z prostředí sociálně, kulturně a jazykově odlišného.
U některých žáků se projevuje nedostatečná znalost českého jazyka
- zavedení doučování z českého jazyka pro tyto žáky
- tolerance v jiných předmětech
- individuální práce s žákem.
Druhou skupinu tvoří žáci, kteří patří do sociálně kulturně odlišného prostředí, největším
problémem v této skupině je záškoláctví, nepřipravenost na výuku, .
- jasné stanovení pravidel docházky do školy a způsobu omlouvání žáků
- vytvářet příznivé klima ve škole pro tyto žáky
- začleňovat žáky do kolektivu třídy.
Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných
Zařazení nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na
vyučování v jednotlivých vyučovacích předmětech. Pro tyto žáky je zapotřebí zvýšené motivace
k rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch vyučovacích předmětech, které
reprezentují nadání dítěte.
K těmto žákům se přistupuje v hodinách individuálně, jsou jim zadávány složitější úlohy,
samostatné práce, referáty. Jsou pověřováni vedením skupin, hledáním dalších možných
postupů řešení problémů.
Žáci se účastní olympiád, soutěží nejen školních, ale i soutěží pořádaných okresem, případně
krajem, ministerstvem.
Jsou směřováni k zapojení do zájmových aktivit organizovaných školou nebo základní
uměleckou školou.
Diferenciaci podle zájmu a nadání provádíme také velkou nabídkou volitelných předmětů, kde
si žáci volí studium dle svého zájmu a mohou rozvíjet svůj talent v oborech, kde proto mají
předpoklady.
Může se stát, že tito žáci mají výkyvy v chování. Je nutné toto chování korigovat. Usměrňujeme
žáky v osobnostní výchově, vedeme je k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k
toleranci, ochotě pomáhat slabším.

2.2.1 Výchovné a vzdělávací strategie

Kompetence k učení

Popis z RVP
Na úrovni základního vzdělávání žák:

● vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje
a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení

● vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je
efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
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● operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje
do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří
komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy

● samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a
vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti

● poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky
či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit,
kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich

Strategie
● vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje

a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení

vedeme žáky k postojům, které umožní jejich budoucí uplatnění ve společnosti, k
přesvědčení, že dobrá, poctivá a systemetická práce se vyplácí
vedeme žáky k využívání různých efektivních technik učení, zvláště těch, které rozvíjejí
logické myšlení
zapojujeme žáky do olympiád a soutěží
organizujeme odborné exkurze

● vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je
efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

vedeme žáky k samostatné, efektivní práci s textem
ve výuce používáme metody RWCT (I.N.S.E.R.T.,myšlenková mapa, ...)
využíváme školní knihovnu a ICT

● operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje
do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří
komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy

k propojování poznatků z jednotlivých oborů a k vytváření komplexnějšího pohledu na svět
využíváme školních i ročníkových projektů

● samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a
vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti

● poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky
či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit,
kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich

vedeme žáky k sebehodnocení a k objektivnímu pohledu na výsledky druhých
posilujeme prvky slovního hodnocení
při vytváření individuální strategie učení spolupracujeme s rodiči

Kompetence k řešení problémů

Popis z RVP
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Na úrovni základního vzdělávání žák:

● vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém,
přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů
a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností

● vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a odlišné
znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení
problémů, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení
problému

● samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, sleduje vlastní pokrok při zdolávání
problémů, přezkoumá řešení a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo
nových problémových situací

● ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení
obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání
problémů

● kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za
svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí

Strategie
● vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém,

přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů
a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností

žáci mají možnost podílet se na chodu školy (žákovký parlament, školní časopis,
komunikace s třídním učitelem, výchovným poradcem, vedením školy, ...)
řešení problémů chápeme jako interaktivní proces

● vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a odlišné
znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení
problémů, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení
problému

žáci využívají různých informačních zdrojů
vedeme žáky ke schopnosti kriticky posoudit věrohodnost a hodnotu jednotlivých informací,
informačních zdrojů a jejich autorů
žáci samostatně vytvářejí referáty a prezentace

● samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, sleduje vlastní pokrok při zdolávání
problémů, přezkoumá řešení a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo
nových problémových situací

žáci samostatně formulují závěry na základě výsledků a obhajují je
vedeme žáky k používání algoritmů při řešení problémů
respektujeme různé cesty vedoucí ke správnému výsledku

● ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení
obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání
problémů
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● kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za
svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí

vedeme žáky k zodpovědnosti za své jednání

Kompetence komunikativní

Popis z RVP
Na úrovni základního vzdělávání žák:

● formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle
a kultivovaně v písemném i ústním projevu

● naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje
do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

● rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků
a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě
je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění

● využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou
komunikaci s okolním světem

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

Strategie
● formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle

a kultivovaně v písemném i ústním projevu

využíváme metody RWCT (volné psaní, ...)
vedeme žáky k diskusi, schopnosti kultivovaně obhajovat svůj názor a zároveň respektovat
názor druhých
nejen při jazykové výuce vedeme žáky k souvislému, kultivovanému vyjadřování

● naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje
do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

vedeme žáky k diskusi, schopnosti kultivovaně obhajovat svůj názor a zároveň respektovat
názor druhých
nejen při jazykové výuce vedeme žáky k souvislému, kultivovanému vyjadřování
vedeme žáky k toleranci, ke schopnosti naslouchat druhému

● rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků
a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě
je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění

● využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou
komunikaci s okolním světem

žáci běžně pracují  s internetem
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k získávání informací o školním životě a k vyjádření svých vlastních názorů mohou žáci a
učitelé  využívat webové stránky školy
vedeme žáky ke schopnosti kriticky posoudit věrohodnost a hodnotu jednotlivých informací,
informačních zdrojů a jejich autorů

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

Kompetence sociální a personální

Popis z RVP
Na úrovni základního vzdělávání žák:

● účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce
v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje
kvalitu společné práce

● podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání
s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby
poskytne pomoc nebo o ni požádá

● přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat
s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá
hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají

Strategie
● účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce

v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje
kvalitu společné práce

do výuky zařazujeme skupinovou práci, která respektuje základní principy kooperativního
učení

● podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání
s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby
poskytne pomoc nebo o ni požádá

organizací školního života poskytujeme žákům maximální možnou míru svobody a zároveň
je vedeme k respektování společenských norem, školního řádu a slušnému chování

● přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat
s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá
hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají

● vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný
rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a
sebeúcty

respektujeme osobnost žáka, vedeme ho k sebepoznání a zdravému sebevědomí
s žáky jednáme jako s partnery, nikoli jednostranně jako s podřízenými
hledáme možnosti jejich seberealizace a prožití vlastního úspěchu
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Kompetence občanské

Popis z RVP
Na úrovni základního vzdělávání žák:

● respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do
situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se
proti fyzickému i psychickému násilí

● chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých
práv a povinností ve škole i mimo školu

● rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc
a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka

● respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní
postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního
dění a sportovních aktivit

● chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky
na kvalitní životní prostředí a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví

Strategie
● respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do

situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se
proti fyzickému i psychickému násilí

netolerujeme hrubé chování, vulgární vyjadřování a různé formy fyzické i psychické šikany
zajímáme se životní situaci dítěte a vedeme je k tomu, aby si ostatních všímali zvláště tehdy,
když potřebují pomoc

● chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých
práv a povinností ve škole i mimo školu

vedeme žáky k pochopení základních principů právního státu, zvláště se zaměřením na
život školy
ve školním řádu definujeme nejen povinnosti, ale i práva žáků

● rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc
a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka

vytváříme ve škole bezpečné prostředí, vedeme žáky k respektování bezpečnostních
předpisů a učíme je, jak se chovat v krizových situacích

● respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní
postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního
dění a sportovních aktivit

navštěvujeme divadla, galerie, pořádáme vlstní školní divadelní představení, výstavy a
vystoupení
seznamujeme žáky s historií, kulturou, památkami a přírodními hodnotami užšího regionu
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účastníme se sportovních soutěží a některé sami pořádáme

● chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky
na kvalitní životní prostředí a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví

pořáme projekt Den Země
nabízíme ekologicky zaměřený volitelný předmět
třídíme odpad

Kompetence pracovní

Popis z RVP
Na úrovni základního vzdělávání žák:

● používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní
povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky

● přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti
a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany
životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot

● využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu
vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším
vzdělávání a profesním zaměření

● orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k
jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení

Strategie
● používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní

povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky

kromě nejnovějších obrů spojených s ICT podporujeme i tradiční pracovní činnosti - práce
v dílnách a na školním pozemku
seznamujeme žáky s pravidly bezpečnosti a sami je dodržujeme

● přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti
a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany
životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot

● využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu
vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším
vzdělávání a profesním zaměření

v rámci vzdělávacího oboru Člověk a svět práce a činností výchovného poradce
systematicky vedeme žáky k zodpovědnému rozhodnutí o budoucí profesionální orientaci

● rozvíjí své podnikatelské myšlení, orientuje se v základních aktivitách potřebných k
uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko
podnikání
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2.2.2 Začlenění průřezových témat

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání - integrace ve výuce
1. ročník Matematika

Číslo a početní operace

Člověk a jeho svět
Lidé kolem nás

6. ročník Matematika
Číslo a proměnná

Výchova k občanství
Člověk ve společnosti

Fyzika
Látky a tělesa

Volitelný předmět č.1
Cvičení z českého jazyka a matematiky

7. ročník Matematika
Číslo a proměnná

Volitelný předmět č.1
Cvičení z českého jazyka a matematiky

8. ročník Výchova k občanství
Člověk jako jedinec

Člověk a svět práce
Volba povolání

Volitelný předmět č.1
Cvičení z českého jazyka a matematiky

9. ročník Matematika
Číslo a proměnná

Člověk a svět práce
Volba povolání

Volitelný předmět č.1
Cvičení z českého jazyka a matematiky

Sebepoznání a sebepojetí - integrace ve výuce
1. ročník Člověk a jeho svět

Lidé kolem nás

2. ročník Matematika
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Číslo a početní operace

4. ročník Matematika
Číslo a početní operace

Člověk a jeho svět
Člověk a jeho zdraví

5. ročník Člověk a jeho svět
Člověk a jeho zdraví

Tělesná výchova
Zdraví

6. ročník Výchova ke zdraví
Já a moji blízcí

7. ročník Výchova ke zdraví
Zdravý způsob života; Osobnostní a sociální rozvoj

8. ročník Matematika
Číslo a proměnná

Výchova k občanství
Člověk jako jedinec

Člověk a svět práce
Volba povolání

9. ročník Člověk a svět práce
Volba povolání

Seberegulace a sebeorganizace - pokrytí projektem
● Sportovní den

určen pro ročníky:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Seberegulace a sebeorganizace - integrace ve výuce
1. ročník Člověk a jeho svět

Lidé kolem nás

Tělesná výchova
Zdraví

2. ročník Tělesná výchova
Zdraví

3. ročník Tělesná výchova
Zdraví

4. ročník Tělesná výchova
Zdraví
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5. ročník Člověk a jeho svět
Člověk a jeho zdraví

6. ročník Výchova ke zdraví
Já a moji blízcí

7. ročník Matematika
Číslo a proměnná

Výchova ke zdraví
Zdravý způsob života; Osobnostní a sociální rozvoj

8. ročník Výchova k občanství
Člověk jako jedinec

Člověk a svět práce
Volba povolání

9. ročník Člověk a svět práce
Volba povolání

Psychohygiena - integrace ve výuce
1. ročník Člověk a jeho svět

Člověk a jeho zdraví

5. ročník Člověk a jeho svět
Člověk a jeho zdraví

6. ročník Matematika
Číslo a proměnná

Výchova ke zdraví
Zdravý způsob života

Kreativita - integrace ve výuce
1. ročník Hudební výchova

Hudební činnosti

2. ročník Matematika
Číslo a početní operace

Hudební výchova
Hudební činnosti

3. ročník Hudební výchova
Hudební činnosti

4. ročník Výtvarná výchova
Výtvarné aktivity

Hudební výchova
Hudební činnosti
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5. ročník Matematika
Číslo a početní operace

Výtvarná výchova
Výtvarné aktivity

Hudební výchova
Hudební činnosti

6. ročník Výtvarná výchova
Výtvarné aktivity

Hudební výchova
Vokální činnosti; Hudebně pohybové činnosti

7. ročník Matematika
Číslo a proměnná

Fyzika
Elektromagnetické a světelné děje

Výtvarná výchova
Výtvarné aktivity

Hudební výchova
Vokální činnosti; Hudebně pohybové činnosti

8. ročník Matematika
Číslo a proměnná

Výtvarná výchova
Výtvarné aktivity

Hudební výchova
Hudební výchova; Vokální činnosti; Hudebně pohybové činnosti; Poslechové
činnosti

Tělesná výchova
Pohybové učení - organizace

9. ročník Matematika
Číslo a proměnná

Výtvarná výchova
Výtvarné aktivity

Hudební výchova
Hudební výchova; Vokální činnosti; Hudebně pohybové činnosti

Tělesná výchova
Pohybové učení - organizace

Poznávání lidí - integrace ve výuce
1. ročník Matematika
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Číslo a početní operace

Člověk a jeho svět
Lidé kolem nás

2. ročník Cizí jazyk
Anglický jazyk

3. ročník Cizí jazyk
Anglický jazyk

Člověk a jeho svět
Lidé kolem nás

4. ročník Cizí jazyk
Anglický jazyk

Člověk a jeho svět
Lidé kolem nás

6. ročník Výchova k občanství
Člověk ve společnosti

7. ročník Výchova k občanství
Stát a hospodářství

Výchova ke zdraví
Změny v životě člověka; Osobnostní a sociální rozvoj

8. ročník Výchova k občanství
Člověk jako jedinec

Mezilidské vztahy - integrace ve výuce
1. ročník Člověk a jeho svět

Lidé kolem nás

3. ročník Člověk a jeho svět
Lidé kolem nás

4. ročník Člověk a jeho svět
Lidé kolem nás

5. ročník Matematika
Číslo a početní operace

6. ročník Matematika
Číslo a proměnná

Výchova k občanství
Člověk ve společnosti

Výchova ke zdraví
Já a moji blízcí; Rizika ohrožující zdraví
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8. ročník Výchova k občanství
Člověk ve společnosti; Člověk jako jedinec

Fyzika
Mechanické vlastnosti kapalin a plynů

9. ročník Matematika
Číslo a proměnná

Dějepis
2. světová válka; Rozdělený a integrující se svět

Komunikace - integrace ve výuce
1. ročník Český jazyk a literatura

Komunikační a slohová výchova

Dramatická výchova
Dramatická výchova

2. ročník Český jazyk a literatura
Komunikační a slohová výchova

Cizí jazyk
Anglický jazyk

Matematika
Závislosti, vztahy a práce s daty

Dramatická výchova
Dramatická výchova

3. ročník Český jazyk a literatura
Komunikační a slohová výchova

Cizí jazyk
Anglický jazyk

Matematika
Číslo a početní operace

Člověk a jeho svět
Lidé kolem nás

Dramatická výchova
Dramatická výchova

4. ročník Český jazyk a literatura
Komunikační a slohová výchova

Cizí jazyk
Anglický jazyk

Člověk a jeho svět
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Lidé kolem nás

5. ročník Český jazyk a literatura
Komunikační a slohová výchova

Cizí jazyk
Anglický jazyk

Matematika
Číslo a početní operace

6. ročník Český jazyk a literatura
Komunikační a slohová výchova

Cizí jazyk
Anglický jazyk; Německý jazyk

Výchova ke zdraví
Rizika ohrožující zdraví

7. ročník Český jazyk a literatura
Komunikační a slohová výchova

Cizí jazyk
Anglický jazyk; Německý jazyk

Výchova ke zdraví
Rizika ohrožující zdraví

8. ročník Český jazyk a literatura
Komunikační a slohová výchova

Cizí jazyk
Anglický jazyk; Německý jazyk

Výchova k občanství
Člověk ve společnosti

9. ročník Český jazyk a literatura
Komunikační a slohová výchva

Cizí jazyk
Anglický jazyk; Německý jazyk

Kooperace a kompetice - pokrytí předmětem
● Volitelný předmět č.2

Kooperace a kompetice - pokrytí projektem
● Sportovní den

určen pro ročníky:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
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Kooperace a kompetice - integrace ve výuce
1. ročník Tělesná výchova

Pohybové dovednosti

2. ročník Tělesná výchova
Pohybové dovednosti

3. ročník Tělesná výchova
Pohybové dovednosti

4. ročník Matematika
Číslo a početní operace

Tělesná výchova
Pohybové dovednosti

5. ročník Člověk a jeho svět
Člověk a jeho zdraví

Tělesná výchova
Pohybové dovednosti

6. ročník Výchova k občanství
Člověk ve společnosti

8. ročník Výchova k občanství
Člověk ve společnosti

Tělesná výchova
Pohybové učení - organizace

9. ročník Dějepis
Rozdělený a integrující se svět

Tělesná výchova
Pohybové učení - organizace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti - pokrytí projektem
● Sportovní den

určen pro ročníky:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti - integrace ve výuce
4. ročník Člověk a jeho svět

Člověk a jeho zdraví

5. ročník Člověk a jeho svět
Člověk a jeho zdraví

6. ročník Matematika
Číslo a proměnná

Výchova k občanství
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Člověk ve společnosti

7. ročník Výchova k občanství
Stát a hospodářství

Fyzika
Síly a jejich vlastnosti; Elektromagnetické a světelné děje

8. ročník Přírodopis
Vývoj člověka

9. ročník Dějepis
Rozdělený a integrující se svět

Výchova k občanství
Stát a hospodářství

Hodnoty, postoje, praktická etika - pokrytí předmětem
● Volitelný předmět č.2

Hodnoty, postoje, praktická etika - integrace ve výuce
4. ročník Člověk a jeho svět

Lidé kolem nás; Člověk a jeho zdraví

5. ročník Člověk a jeho svět
Lidé kolem nás; Člověk a jeho zdraví

8. ročník Výchova k občanství
Člověk jako jedinec

Přírodopis
Vývoj člověka

9. ročník Dějepis
2. světová válka; Rozdělený a integrující se svět

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občanská společnost a škola - integrace ve výuce
3. ročník Matematika

Číslo a početní operace

Člověk a jeho svět
Lidé kolem nás

6. ročník Výchova k občanství
Člověk ve společnosti

7. ročník Výchova k občanství
Stát a právo

8. ročník Zeměpis
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Společenské a hospodářské prostředí

Občan, občanská společnost a stát - integrace ve výuce
3. ročník Matematika

Geometrie v rovině a v prostoru

Člověk a jeho svět
Lidé kolem nás

4. ročník Člověk a jeho svět
Lidé kolem nás

5. ročník Člověk a jeho svět
Lidé kolem nás

6. ročník Dějepis
Starověk

Výchova k občanství
Člověk ve společnosti

7. ročník Dějepis
Novověk

Výchova k občanství
Stát a hospodářství; Stát a právo

Zeměpis
Regiony světa

8. ročník Zeměpis
Regiony světa; Společenské a hospodářské prostředí

9. ročník Dějepis
Rozdělený a integrující se svět

Výchova k občanství
Globální svět; Stát a právo

Zeměpis
Česká republika

Formy participace občanů v politickém životě - integrace ve výuce
5. ročník Člověk a jeho svět

Lidé kolem nás

6. ročník Dějepis
Starověk

7. ročník Dějepis
Novověk

Výchova k občanství
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Stát a právo

Zeměpis
Regiony světa

8. ročník Zeměpis
Regiony světa; Společenské a hospodářské prostředí

9. ročník Výchova k občanství
Stát a právo

Zeměpis
Česká republika

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - integrace ve výuce
5. ročník Člověk a jeho svět

Lidé kolem nás

6. ročník Dějepis
Starověk

Výchova k občanství
Člověk ve společnosti

7. ročník Dějepis
Novověk

Výchova k občanství
Stát a právo

Zeměpis
Regiony světa

8. ročník Výchova k občanství
Člověk ve společnosti

Zeměpis
Regiony světa; Společenské a hospodářské prostředí

9. ročník Dějepis
2. světová válka; Rozdělený a integrující se svět

Zeměpis
Česká republika

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá - pokrytí projektem
● Den ...

určen pro ročníky:  6, 7, 8, 9

Evropa a svět nás zajímá - integrace ve výuce
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4. ročník Cizí jazyk
Anglický jazyk

Člověk a jeho svět
Lidé a čas

5. ročník Cizí jazyk
Anglický jazyk

Matematika
Geometrie v rovině a v prostoru

Člověk a jeho svět
Místo, kde žijeme

6. ročník Cizí jazyk
Anglický jazyk; Německý jazyk

Výchova k občanství
Člověk ve společnosti

Fyzika
Látky a tělesa

7. ročník Cizí jazyk
Anglický jazyk; Německý jazyk

Výchova k občanství
Stát a hospodářství; Stát a právo

Zeměpis
Regiony světa

8. ročník Cizí jazyk
Anglický jazyk; Německý jazyk

Matematika
Závislosti, vztahy, práce s daty

Fyzika
Mechanické vlastnosti kapalin a plynů

Zeměpis
Regiony světa; Společenské a hospodářské prostředí

9. ročník Cizí jazyk
Anglický jazyk; Německý jazyk

Dějepis
Rozdělený a integrující se svět

Výchova k občanství
Globální svět; Stát a hospodářství
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Objevujeme Evropu a svět - pokrytí projektem
● Den ...

určen pro ročníky:  6, 7, 8, 9

Objevujeme Evropu a svět - integrace ve výuce
2. ročník Cizí jazyk

Anglický jazyk

3. ročník Cizí jazyk
Anglický jazyk

4. ročník Cizí jazyk
Anglický jazyk

5. ročník Cizí jazyk
Anglický jazyk

Matematika
Závislosti, vztahy a práce s daty

Člověk a jeho svět
Místo, kde žijeme

6. ročník Cizí jazyk
Anglický jazyk; Německý jazyk

Dějepis
Úvod

Výchova k občanství
Člověk ve společnosti

Hudební výchova
Poslechové činnosti

7. ročník Cizí jazyk
Anglický jazyk; Německý jazyk

Matematika
Nestandardní aplikační úlohy a problémy

Výchova k občanství
Stát a právo

Zeměpis
Regiony světa

Hudební výchova
Poslechové činnosti

8. ročník Cizí jazyk
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Anglický jazyk; Německý jazyk

Zeměpis
Regiony světa; Společenské a hospodářské prostředí

Hudební výchova
Hudební výchova

9. ročník Cizí jazyk
Anglický jazyk; Německý jazyk

Výchova k občanství
Globální svět

Fyzika
Kam směřuje fyzika ?

Hudební výchova
Hudební výchova; Poslechové činnosti

Jsme Evropané - integrace ve výuce
2. ročník Cizí jazyk

Anglický jazyk

4. ročník Cizí jazyk
Anglický jazyk

5. ročník Cizí jazyk
Anglický jazyk

Člověk a jeho svět
Místo, kde žijeme

6. ročník Cizí jazyk
Anglický jazyk; Německý jazyk

7. ročník Cizí jazyk
Anglický jazyk; Německý jazyk

Výchova k občanství
Stát a právo

8. ročník Cizí jazyk
Anglický jazyk; Německý jazyk

Zeměpis
Regiony světa; Společenské a hospodářské prostředí

9. ročník Český jazyk a literatura
Literární výchova

Cizí jazyk
Anglický jazyk; Německý jazyk



ŠVP - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola"

Generováno programem SMILE verze 2.1.2-0522, vlastníkem licence je Základní škola Žlutice, okres
Karlovy Vary, IČ: 47701412.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.

Strana 31 z 394

Dějepis
Rozdělený a integrující se svět

Výchova k občanství
Globální svět

Zeměpis
Česká republika

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kulturní diference - pokrytí projektem
● Den ...

určen pro ročníky:  6, 7, 8, 9
● Tradice, zvyky, obyčeje

určen pro ročníky:  1, 2, 3, 4, 5

Kulturní diference - integrace ve výuce
2. ročník Cizí jazyk

Anglický jazyk

4. ročník Cizí jazyk
Anglický jazyk

5. ročník Cizí jazyk
Anglický jazyk

Člověk a jeho svět
Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas

6. ročník Cizí jazyk
Anglický jazyk; Německý jazyk

Dějepis
Úvod

Výchova k občanství
Člověk ve společnosti

Zeměpis
Regiony světa

Výtvarná výchova
Výtvarné aktivity

Hudební výchova
Poslechové činnosti

7. ročník Cizí jazyk
Anglický jazyk; Německý jazyk
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Zeměpis
Regiony světa

Výtvarná výchova
Výtvarné aktivity

Hudební výchova
Poslechové činnosti

8. ročník Cizí jazyk
Anglický jazyk; Německý jazyk

Výchova k občanství
Člověk ve společnosti; Člověk jako jedinec

Zeměpis
Regiony světa; Společenské a hospodářské prostředí

Výtvarná výchova
Výtvarné aktivity

Hudební výchova
Hudební výchova; Poslechové činnosti

9. ročník Cizí jazyk
Anglický jazyk; Německý jazyk

Dějepis
2. světová válka; Rozdělený a integrující se svět

Výchova k občanství
Globální svět

Zeměpis
Česká republika

Výtvarná výchova
Výtvarné aktivity

Hudební výchova
Hudební výchova; Poslechové činnosti

Lidské vztahy - pokrytí projektem
● Tradice, zvyky, obyčeje

určen pro ročníky:  1, 2, 3, 4, 5

Lidské vztahy - integrace ve výuce
1. ročník Člověk a jeho svět

Lidé kolem nás

6. ročník Cizí jazyk
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Anglický jazyk

Výchova k občanství
Člověk ve společnosti

7. ročník Cizí jazyk
Anglický jazyk

Výchova k občanství
Stát a právo

8. ročník Cizí jazyk
Anglický jazyk

Výchova k občanství
Člověk ve společnosti; Člověk jako jedinec

9. ročník Cizí jazyk
Anglický jazyk

Dějepis
2. světová válka; Rozdělený a integrující se svět

Etnický původ - integrace ve výuce
5. ročník Člověk a jeho svět

Místo, kde žijeme

6. ročník Dějepis
Úvod

Výchova k občanství
Člověk ve společnosti

Zeměpis
Regiony světa

7. ročník Zeměpis
Regiony světa

8. ročník Český jazyk a literatura
Literární výchova

Přírodopis
Vývoj člověka

Zeměpis
Regiony světa; Společenské a hospodářské prostředí

9. ročník Dějepis
2. světová válka; Rozdělený a integrující se svět

Výchova k občanství
Globální svět
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Zeměpis
Česká republika

Multikulturalita - pokrytí projektem
● Den ...

určen pro ročníky:  6, 7, 8, 9

Multikulturalita - integrace ve výuce
4. ročník Cizí jazyk

Anglický jazyk

5. ročník Cizí jazyk
Anglický jazyk

Člověk a jeho svět
Místo, kde žijeme

6. ročník Cizí jazyk
Anglický jazyk; Německý jazyk

Zeměpis
Regiony světa

Hudební výchova
Poslechové činnosti

7. ročník Cizí jazyk
Anglický jazyk; Německý jazyk

Výchova k občanství
Stát a právo

Zeměpis
Regiony světa

Hudební výchova
Poslechové činnosti

8. ročník Český jazyk a literatura
Literární výchova

Cizí jazyk
Anglický jazyk; Německý jazyk

Výchova k občanství
Člověk jako jedinec

Zeměpis
Regiony světa; Společenské a hospodářské prostředí

Hudební výchova
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Hudební výchova; Poslechové činnosti

9. ročník Cizí jazyk
Anglický jazyk; Německý jazyk

Dějepis
2. světová válka; Rozdělený a integrující se svět

Zeměpis
Česká republika

Hudební výchova
Hudební výchova; Poslechové činnosti

Princip sociálního smíru a solidarity - integrace ve výuce
4. ročník Člověk a jeho svět

Lidé kolem nás

6. ročník Výchova k občanství
Člověk ve společnosti

8. ročník Výchova k občanství
Člověk ve společnosti

Zeměpis
Regiony světa; Společenské a hospodářské prostředí

9. ročník Dějepis
Rozdělený a integrující se svět

Zeměpis
Česká republika

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Ekosystémy - pokrytí předmětem
● Volitelný předmět č.2

Ekosystémy - pokrytí projektem
● Den Země

určen pro ročníky:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Ekosystémy - integrace ve výuce
4. ročník Člověk a jeho svět

Rozmanitost přírody

6. ročník Výchova k občanství
Člověk ve společnosti

Zeměpis
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Přírodní obraz země; Regiony světa

7. ročník Přírodopis
Vyšší rostliny

Zeměpis
Regiony světa

8. ročník Zeměpis
Regiony světa

9. ročník Přírodopis
Ekologie

Zeměpis
Životní prostředí

Základní podmínky života - pokrytí předmětem
● Volitelný předmět č.2

Základní podmínky života - pokrytí projektem
● Den Země

určen pro ročníky:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Základní podmínky života - integrace ve výuce
4. ročník Člověk a jeho svět

Rozmanitost přírody

6. ročník Přírodopis
Vznik Země a života na Zemi

Zeměpis
Přírodní obraz země; Regiony světa

Člověk a svět práce
Pěstitelství

7. ročník Zeměpis
Regiony světa

Člověk a svět práce
Pěstitelství

8. ročník Chemie
Směsi

Přírodopis
Vývoj člověka

Zeměpis
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Regiony světa

9. ročník Přírodopis
Ekologie

Zeměpis
Životní prostředí

Člověk a svět práce
Pěstitelství

Lidské aktivity a problémy životního prostředí - pokrytí předmětem
● Volitelný předmět č.2

Lidské aktivity a problémy životního prostředí - pokrytí projektem
● Den Země

určen pro ročníky:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Lidské aktivity a problémy životního prostředí - integrace ve výuce
2. ročník Člověk a jeho svět

Rozmanitost přírody

3. ročník Člověk a jeho svět
Místo, kde žijeme

4. ročník Člověk a jeho svět
Rozmanitost přírody

5. ročník Člověk a jeho svět
Lidé kolem nás

6. ročník Výchova k občanství
Člověk ve společnosti

Fyzika
Elektrický obvod

Zeměpis
Přírodní obraz země; Regiony světa

Člověk a svět práce
Pěstitelství

7. ročník Výchova k občanství
Stát a právo

Zeměpis
Regiony světa

Člověk a svět práce
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Pěstitelství

8. ročník Fyzika
Mechanické vlastnosti kapalin a plynů

Chemie
Anorganické sloučeniny, soli

Zeměpis
Regiony světa; Společenské a hospodářské prostředí

Výtvarná výchova
Výtvarné aktivity

9. ročník Výchova k občanství
Globální svět

Fyzika
Elektromagnetické a světelné děje; Energie

Chemie
Zdroje energie; Chemie a společnost

Přírodopis
Ekologie

Zeměpis
Životní prostředí; Česká republika

Výtvarná výchova
Výtvarné aktivity

Člověk a svět práce
Pěstitelství

Vztah člověka k prostředí - pokrytí předmětem
● Volitelný předmět č.2

Vztah člověka k prostředí - pokrytí projektem
● Den Země

určen pro ročníky:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Vztah člověka k prostředí - integrace ve výuce
1. ročník Člověk a jeho svět

Rozmanitost přírody

Výtvarná výchova
Výtvarné aktivity

2. ročník Výtvarná výchova
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Výtvarné aktivity

3. ročník Člověk a jeho svět
Místo, kde žijeme; Rozmanitost přírody

Výtvarná výchova
Výtvarné aktivity

4. ročník Matematika
Závislosti, vztahy a práce s daty

Člověk a jeho svět
Rozmanitost přírody

Výtvarná výchova
Výtvarné aktivity

5. ročník Výtvarná výchova
Výtvarné aktivity

6. ročník Výchova k občanství
Člověk ve společnosti

Fyzika
Elektrický obvod

Zeměpis
Přírodní obraz země; Regiony světa

Výtvarná výchova
Výtvarné aktivity

7. ročník Výchova k občanství
Stát a právo

Přírodopis
Strunatci; Vyšší rostliny

Zeměpis
Regiony světa

Výtvarná výchova
Výtvarné aktivity

Výchova ke zdraví
Zdravý způsob života

8. ročník Fyzika
Mechanické vlastnosti kapalin a plynů

Zeměpis
Regiony světa; Společenské a hospodářské prostředí

Výtvarná výchova
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Výtvarné aktivity

9. ročník Výchova k občanství
Globální svět

Přírodopis
Ekologie

Zeměpis
Životní prostředí; Česká republika

Výtvarná výchova
Výtvarné aktivity

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - pokrytí předmětem
● Volitelný předmět č.2

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - integrace ve výuce
4. ročník Informační a komunikační technologie

Práce s informacemi

5. ročník Český jazyk a literatura
Komunikační a slohová výchova

Informační a komunikační technologie
Práce s informacemi

6. ročník Cizí jazyk
Anglický jazyk

Matematika
Závislosti, vztahy a práce s daty

Informační a komunikační technologie
Práce s informacemi

Výchova k občanství
Člověk ve společnosti

Zeměpis
Regiony světa

7. ročník Český jazyk a literatura
Komunikační a slohová výchova

Cizí jazyk
Anglický jazyk

Výchova k občanství
Stát a právo
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Fyzika
Elektromagnetické a světelné děje

Zeměpis
Regiony světa

8. ročník Český jazyk a literatura
Komunikační a slohová výchova

Cizí jazyk
Anglický jazyk

Informační a komunikační technologie
Práce s informacemi

Výchova k občanství
Člověk ve společnosti

Fyzika
Mechanické vlastnosti kapalin a plynů

Zeměpis
Regiony světa; Společenské a hospodářské prostředí

9. ročník Český jazyk a literatura
Komunikační a slohová výchva

Cizí jazyk
Anglický jazyk

Matematika
Závislosti, vztahy a práce s daty

Dějepis
2. světová válka; Rozdělený a integrující se svět

Výchova k občanství
Globální svět

Zeměpis
Životní prostředí; Česká republika

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - pokrytí předmětem
● Volitelný předmět č.2

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - integrace ve výuce
4. ročník Informační a komunikační technologie

Práce s informacemi

5. ročník Český jazyk a literatura
Komunikační a slohová výchova

Informační a komunikační technologie



ŠVP - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola"

Generováno programem SMILE verze 2.1.2-0522, vlastníkem licence je Základní škola Žlutice, okres
Karlovy Vary, IČ: 47701412.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.

Strana 42 z 394

Práce s informacemi

6. ročník Informační a komunikační technologie
Práce s informacemi

Fyzika
Látky a tělesa

Zeměpis
Regiony světa

7. ročník Český jazyk a literatura
Komunikační a slohová výchova

Matematika
Číslo a proměnná

8. ročník Český jazyk a literatura
Komunikační a slohová výchova

Cizí jazyk
Anglický jazyk

Informační a komunikační technologie
Práce s informacemi

Zeměpis
Regiony světa; Společenské a hospodářské prostředí

9. ročník Český jazyk a literatura
Komunikační a slohová výchva

Cizí jazyk
Anglický jazyk

Dějepis
2. světová válka; Rozdělený a integrující se svět

Zeměpis
Životní prostředí; Česká republika

Stavba mediálních sdělení - pokrytí předmětem
● Volitelný předmět č.2

Stavba mediálních sdělení - integrace ve výuce
5. ročník Český jazyk a literatura

Komunikační a slohová výchova

6. ročník Informační a komunikační technologie
Práce s informacemi

8. ročník Zeměpis
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Společenské a hospodářské prostředí

9. ročník Český jazyk a literatura
Komunikační a slohová výchva

Zeměpis
Terénní geografická výuka

Vnímání autora mediálních sdělení - pokrytí předmětem
● Volitelný předmět č.2

Vnímání autora mediálních sdělení - integrace ve výuce
4. ročník Informační a komunikační technologie

Práce s informacemi

5. ročník Český jazyk a literatura
Komunikační a slohová výchova

Informační a komunikační technologie
Práce s informacemi

6. ročník Informační a komunikační technologie
Práce s informacemi

Zeměpis
Regiony světa

7. ročník Český jazyk a literatura
Komunikační a slohová výchova

Výchova k občanství
Stát a právo

Zeměpis
Regiony světa

8. ročník Český jazyk a literatura
Komunikační a slohová výchova

Informační a komunikační technologie
Práce s informacemi

Zeměpis
Regiony světa; Společenské a hospodářské prostředí

9. ročník Český jazyk a literatura
Komunikační a slohová výchva

Dějepis
2. světová válka

Zeměpis
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Životní prostředí; Česká republika

Fungování a vliv médií ve společnosti - pokrytí předmětem
● Volitelný předmět č.2

Fungování a vliv médií ve společnosti - integrace ve výuce
5. ročník Český jazyk a literatura

Komunikační a slohová výchova

Informační a komunikační technologie
Práce s informacemi

6. ročník Informační a komunikační technologie
Práce s informacemi

7. ročník Výchova k občanství
Stát a právo

8. ročník Informační a komunikační technologie
Práce s informacemi

9. ročník Český jazyk a literatura
Komunikační a slohová výchva

Matematika
Závislosti, vztahy a práce s daty

Dějepis
2. světová válka; Rozdělený a integrující se svět

Výchova k občanství
Globální svět

Zeměpis
Česká republika

Tvorba mediálního sdělení - pokrytí předmětem
● Volitelný předmět č.2

Tvorba mediálního sdělení - integrace ve výuce
5. ročník Český jazyk a literatura

Komunikační a slohová výchova

6. ročník Cizí jazyk
Anglický jazyk

Informační a komunikační technologie
Práce s informacemi

7. ročník Cizí jazyk
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Anglický jazyk

8. ročník Cizí jazyk
Anglický jazyk

Zeměpis
Společenské a hospodářské prostředí

Výtvarná výchova
Výtvarné aktivity

9. ročník Český jazyk a literatura
Komunikační a slohová výchva

Cizí jazyk
Anglický jazyk

Matematika
Závislosti, vztahy a práce s daty

Zeměpis
Česká republika; Terénní geografická výuka

Výtvarná výchova
Výtvarné aktivity

Práce v realizačním týmu - pokrytí předmětem
● Volitelný předmět č.2

Práce v realizačním týmu - integrace ve výuce
5. ročník Český jazyk a literatura

Komunikační a slohová výchova

6. ročník Zeměpis
Terénní geografická výuka

7. ročník Zeměpis
Terénní geografická výuka

9. ročník Český jazyk a literatura
Komunikační a slohová výchva

Zeměpis
Terénní geografická výuka
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3 Učební plán

3.1 Celkový

Realizace učebního plánu

Vzdělávací oblast Umění a kultura je na 1. stupni integrována do vzdělávacího oboru Umění
a kultura – integrován je vzdělávací obsah vzdělávacích oborů Hudební výchova, Výtvarná
výchova a Dramatická výchova
Člověk a svět práce na 2. stupni realizuje tyto tematické okruhy: Práce s technickými materiály
(Tp), Pěstitelské práce a chovatelství (Pp), Provoz a údržba domácnosti a Příprava pokrmů
(Dom), Svět práce.
Tematické okruhy jsou rozděleny takto: 6.r Tp/Pp (H i D); 7.roč.H Tp/Pp,D Pp/Dom; 8r. H Tp,
D Dom,9r. H Dom D Pp, 8-9 Svět práce
Vzdělávací obor Výchova ke Zdraví je realizován samostatnými hodinami v 6. a 7. ročníku a
integrací vzdělávacího obsahu do vzdělávacího oboru Přírodopis v ročníku 8.
Škola vyučuje jako první Cizí jazyk jazyk anglický (na druhém stupni bude ještě u několika žáků
dobíhat první Cizí jazyk jazyk německý). Jako Další cizí jazyk je vyučován jazyk německý.
Volitelný předmět I - žáci mají na výběr z kombinace Další cizí jazyk a Cvičení z českého jazyka
a matematiky. Hodinová dotace je 2 hodiny ve všech ročnících na 2. stupni.
Volitelný předmět II - žáci mají  na výběr z několika vzdělávacích oborů (nabídka těchto
vzdělávacích oborů může být každoročně aktualizována).
Dělení do skupin probíhá společně pro žáky 6. a 7. ročníků a 8. a 9. ročníků. Hodinová dotace
je 1 hodina ve všech ročnících na 2. stupni.
Nabízené volitelné obory: Environmentální výchova, Literární a dramatická výchova, Výtvarné
činnosti, Sportovní činnosti, Seminář ICT, Cvičení z anglického jazyka, Konverzace v anglickém
jazyce, Mediální výchova, Přírodovědná praktika, Vlastivědný seminář, Základy kartografie,
Pracovní praktika.
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1. stupeň

Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP
Jazyk a jazyková komunikace 44 + 6    44    

Český jazyk a literatura 35 + 3    35    
Cizí jazyk 9 + 3    9    

Matematika a její aplikace 20 + 4    20    
Matematika 20 + 4    0    

Informační a komunikační technologie 1 + 1    1    
Informační a komunikační technologie 1 + 1    0    

Člověk a jeho svět 12    12    
Člověk a jeho svět 12    0    

Umění a kultura 12    12    
Výtvarná výchova 7    0    
Hudební výchova 5    0    

Člověk a zdraví 10    10    
Tělesná výchova 10    10    

Člověk a svět práce 5    5    
Člověk a svět práce 5    0    

Doplňující vzdělávací obory 0 + 3    0    
Dramatická výchova 0 + 3    0    
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2. stupeň

Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP
Jazyk a jazyková komunikace 27 + 1    27    

Český jazyk a literatura 15 + 1    15    
Cizí jazyk 12    12    

Matematika a její aplikace 15 + 1    15    
Matematika 15 + 1    0    

Informační a komunikační technologie 1 + 1    1    
Informační a komunikační technologie 1 + 1    0    

Člověk a společnost 11 + 1    11    
Dějepis 8    0    
Výchova k občanství 3 + 1    0    

Člověk a příroda 21 + 7    21    
Fyzika 6 + 2    0    
Chemie 4    0    
Přírodopis 7 + 1    0    
Zeměpis 4 + 4    0    

Umění a kultura 10    10    
Výtvarná výchova 6    0    
Hudební výchova 4    0    

Člověk a zdraví 10    10    
Výchova ke zdraví 2    0    
Tělesná výchova 8    0    

Člověk a svět práce 3 + 1    3    
Člověk a svět práce 3 + 1    0    

Doplňující vzdělávací obory 0 + 12    0    
Volitelný předmět č.1 0 + 8    0    
Volitelný předmět č.2 0 + 4    X    
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3.2 Ročníkový

1. stupeň

Vzdělávací oblasti (obory) 1  2  3  4  5  SVP RVP
Jazyk a jazyková komunikace      44 + 6  44  

Český jazyk a literatura 7 + 1 7 7 + 1 7 7 + 1 35 + 3  35  
Cizí jazyk 0 + 1 0 + 2 3 3 3 9 + 3  9  

Matematika a její aplikace      20 + 4  20  
Matematika 4 5 5 3 + 2 3 + 2 20 + 4  0  

Informační a komunikační technologie      1 + 1  1  
Informační a komunikační technologie X X X 1 0 + 1 1 + 1  0  

Člověk a jeho svět      12  12  
Člověk a jeho svět 2 2 2 3 3 12  0  

Umění a kultura      12  12  
Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7  0  
Hudební výchova 1 1 1 1 1 5  0  

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

Člověk a svět práce      5  5  
Člověk a svět práce 1 1 1 1 1 5  0  

Doplňující vzdělávací obory      0 + 3  0  
Dramatická výchova 0 + 1 0 + 1 0 + 1 0 0 0 + 3  0  

Celkem základní 18  19  22  23  22  104  104  
Celkem disponibilní 3  3  2  2  4  14  14  
Celkem v ročníku 21  22  24  25  26  118  118  
N - nepovinný; * - volitelný bez skupiny
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2. stupeň

Vzdělávací oblasti (obory) 6  7  8  9  SVP RVP
Jazyk a jazyková komunikace     27 + 1  27  

Český jazyk a literatura 4 4 4 3 + 1 15 + 1  15  
Cizí jazyk 3 3 3 3 12  12  

Matematika a její aplikace     15 + 1  15  
Matematika 4 4 4 3 + 1 15 + 1  0  

Informační a komunikační technologie     1 + 1  1  
Informační a komunikační technologie 1 X 0 + 1 X 1 + 1  0  

Člověk a společnost     11 + 1  11  
Dějepis 2 2 2 2 8  0  
Výchova k občanství 1 1 1 0 + 1 3 + 1  0  

Člověk a příroda     21 + 7  21  
Fyzika 2 2 1 + 1 1 + 1 6 + 2  0  
Chemie X X 2 2 4  0  
Přírodopis 2 2 2 1 + 1 7 + 1  0  
Zeměpis 1 + 1 1 + 1 1 + 1 1 + 1 4 + 4  0  

Umění a kultura     10  10  
Výtvarná výchova 1 2 2 1 6  0  
Hudební výchova 1 1 1 1 4  0  

Člověk a zdraví     10  10  
Výchova ke zdraví 1 1 X X 2  0  
Tělesná výchova 2 2 2 2 8  0  

Člověk a svět práce     3 + 1  3  
Člověk a svět práce 1 1 1 0 + 1 3 + 1  0  

Doplňující vzdělávací obory     0 + 12  0  
Volitelný předmět č.1 0 + 2* 0 + 2* 0 + 2* 0 + 2* 0 + 8  0  
Volitelný předmět č.2 0 + 1* 0 + 1* 0 + 1* 0 + 1* 0 + 4  X  

Celkem základní 26  26  26  20  98  98  
Celkem disponibilní 4  4  6  10  24  24  
Celkem v ročníku 30  30  32  30  122  122  
N - nepovinný; * - volitelný bez skupiny
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4 Učební osnovy

4.1 Jazyk a jazyková komunikace

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím
procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k podstatným znakům
všeobecné kulturnosti a vyspělosti absolventa základního vzdělávání. Jazykové vyučování
vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožní správně vnímat různá
jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat a prosazovat výsledky
svého poznávání.
Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje v oborech Český jazyk a
literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk.
Dovednosti získané ve výuce Českého jazyka a literatury jsou potřebné nejen pro kvalitní
jazykové vzdělání, ale jsou důležité i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech
vzdělávání.  Osvojení a užívání českého jazyka jako jazyka mateřského v jeho mluvené i
písemné podobě otevírá cestu k poznání a pochopení přírodních i společenských skutečností
a duchovního bohatství minulosti i dneška. Vytváří se tak předpoklady k úspěšnému
dorozumívání s lidmi tím, že učí interpretovat jejich vyjádření a reagovat na ně, učí však také
porozumět sám sobě, své roli v různých komunikačních situacích, nalézt vlastní místo mezi
vrstevníky i ve společnosti. Vede k formování hodnotové orientace a k citlivému a esteticky
účinnému vnímání okolního světa i sebe sama.
V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení (mluvená
i psaná), číst s porozuměním, kultivovaně psát a mluvit a rozhodovat se na základě přečteného
i vnímaného textu. Žáci se učí výstižně formulovat a sdělovat své myšlenky, prožitky a pocity,
rozumět různým typům textů, jež se vztahují k nejrůznějším situacím ve škole i mimo ni,
analyzovat je a kriticky posuzovat jejich obsah. Ve vyšších ročnících se učí posuzovat a hodnotit
také formální stránku textů a jejich výstavbu.
V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné
podoby českého jazyka a k poznávání a rozlišování jeho dalších forem. Jazyková výchova vede
žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného
a srozumitelného vyjadřování. Při rozvíjení potřebných znalostí a dovedností se uplatňují a
prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti, např. dovednosti porovnávat různé jevy a
jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k zobecnění. Český jazyk se
tak od počátku vzdělávání stává nejen nástrojem získávání většiny informací, ale i předmětem
poznávání.
V literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat
jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora i formulovat vlastní názory o
přečteném díle. Učí se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí
základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního
textu. Žáci dospívají k takovým poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich
postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní život.
Verbální i neverbální komunikace se může vhodně rozvíjet i prostřednictvím Dramatické
výchovy, zařazené jako doplňující obor vzdělávací oblasti Umění a kultura.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
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Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím,
že vede žáka k:
- chápání jazyka jako svébytného historického jevu, v němž se odráží historický a kulturní vývoj
národa, a tedy jako důležitého sjednocujícího činitele národního společenství a jako důležitého
a nezbytného nástroje celoživotního vzdělávání
- rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako potenciálního zdroje
pro rozvoj osobního i kulturního bohatství
- vnímání a postupnému osvojování jazyka jako bohatého mnohotvárného prostředku k
získávání a předávání informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů
- zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení
pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace
- samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a
literárními prameny i s texty různého zaměření
- získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako
prostředku prosazení sebe sama
- individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků, k
rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhům umění založených na uměleckém
textu a k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání
Společný evropský referenční rámec pro jazyky vymezuje kompetence komunikativní
(lingvistické, sociolingvistické, pragmatické) a všeobecné (předpokládající znalost
sociokulturního prostředí a reálií zemí, ve kterých se studovaným jazykem hovoří) jako cílové
kompetence jazykové výuky.
Úroveň A2: Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se
ho/jí bezprostředně týkají (napě. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování,
místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh,
jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech.
Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti
týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb.
Úroveň A1: Rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem
je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a
ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, napě. o místě, kde žije,
o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se
jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí pomoci.
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4.1.1 Český jazyk a literatura

Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk jsou potřebné nejen pro kvalitní
jazykové vzdělání, ale i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání.
Užívání češtiny jako mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě umožňuje žákům
poznat a pochopit společensko - kulturní vývoj lidské společnosti. Při realizaci daného
vzdělávacího oboru se vytvářejí předpoklady k efektivní mezilidské komunikaci tím, že se
žáci učí interpretovat své reakce a pocity tak, aby dovedli pochopit svoji roli v různých
komunikačních situacích a aby se uměli orientovat při vnímání okolního světa i sebe sama.
Vzdělávací obsah oboru Český jazyk má komplexní charakter, ale pro přehlednost je rozdělen
do tří složek: Komunikační a slohové výchovy, Jazykové výchovy a Literární výchovy.
Ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých složek prolíná.
V Komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s
porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného
textu různého typu vztahujícího se k nejrůznějším situacím, analyzovat jej a kriticky posoudit
jeho obsah.
Ve vyšších ročnících se učí posuzovat také formální stránku textu a jeho výstavbu.
V Jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné
podoby českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Jazyková výchova
vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného,
přehledného a srozumitelného vyjadřování. Rozvíjejí se i obecné intelektové dovednosti,
například dovednosti porovnávat různé jevy, třídit a zobecňovat.
V Literární výchově žáci prostřednictvím četby poznávají zakladní literární druhy, učí se vnímat
jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory na
přečtené dílo. Učí se rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Získávají a rozvíjejí základní
čtenářské návyky i schopnosti vnímat, interpretovat a tvořit. Získané poznatky a prožitky mohou
pozitivně ovlivnit jejich postoje, hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní život.
Vzdělávání směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k :
chápání jazyka jako svébytného historického jevu, v němž se odráží historický a kulturní vývoj
národa, a tedy jako důležitého sjednocujícího činitele národního společenství a jako důležitého
a nezbytného nástroje celoživotního vzdělávání
rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako potenciálního zdroje pro
rozvoj osobního a kulturního bohatství
vnímání a postupnému osvojování jazyka jako bohatého, mnohotvárného prostředku k
získávání a předávání informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a sdělování názorů
zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení
pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace
samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a
literárními prameny i s texty různého zaměření
získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku
prosazení sebe sama
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individuální prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků, k rozvíjení
pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhům umění založených na uměleckém textu a k
rozvíjení emocionálního a estetického vnímání
individuální prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků, k rozvíjení
pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhům umění založených na uměleckém textu a k
rozvíjení emocionálního a estetického vnímání
Některé metody a formy podporující utváření a rozvíjení klíčových kompetencí :
1.Kompetence k učení
práce s jazykovými příručkami
RWCT – I.N.S.E.R.T.
RWCT – myšlenková mapa
vytváření osobního portfolia
zásady práce s informačními zdroji
obsah jazykového vyučování východiskem pro pochopení obecných pojmů a vztahů (příčina,
důsledek...)
2.Kompetence k řešení problémů
používání algoritmů při řešení problémů
využití internetu a dalších elektronických médií
využití tištěných informačních zdrojů
práce s jazykovými příručkami
zpracování některých slohových prací v elektronické podobě
RWCT – myšlenková mapa
3.Kompetence komunikativní
kooperativní učení
diskuse
projev
sociodrama
recitační přehlídky
užívání zvukové techniky (mikrofon)
4.Kompetence sociální a personální
kooperativní učení
diskuse
5.Kompetence občanské
kooperativní učení
diskuse
RWCT – dvojitý zápisník, volné psaní – vyjádření vlastních myšlenek a názorů
účast na divadelních představeních a dalších kulturních akcích
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6.Kompetence pracovní
kooperativní učení
plánování práce
vedení k poctivosti, systematičnosti a důslednosti v práci

Učební plán předmětu
Ročník 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dotace 7 + 1 7 7 + 1 7 7 + 1 4 4 4 3 + 1

Povinnost

(skupina)
povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný

Dotace
skupiny

1. ročník - dotace: 7 + 1, povinný

Komunikační a slohová výchova
výstupy učivo

● Plynule čte s porozuměním texty
přiměřeného rozsahu a náročnosti.
Přečte jednoduchý text se správnou
intonací. Odpovídá na otázky související s
textem.

● Porozumí písemným nebo verbálním
pokynům přiměřené složitosti.
Plní úkoly podle verbálních pokynů
učitele.Za pomoci učitele a spolužáků
plní úkoly podle jednoduchých písemných
zadání.

● Respektuje základní komunikační
pravidla v rozhovoru.
Pozdraví, odpoví na pozdrav, požádá,
zeptá se, poděkuje. Nevstupuje do hovoru
jiných osob. Přihlásí se o slovo.Naslouchá.

● Pečlivě vyslovuje, opravuje svou
nesprávnou nebo nedbalou výslovnost.

● V krátkých mluvených projevech
správně dýchá a volí vhodné tempo řeči.

● Volí vhodné verbální i nonverbální
prostředky řeči v běžných školních i
mimoškolních situacích.
Verbální a nonverbální prostředky volí
vhodně podle partnera v rozhovoru.

Praktické čtení. (pozorné, přiměřeně rychlé,
znalost orientačních prvků v textu)
Naslouchání.
Komunikační pravidla.
Technika mluveného projevu.
Komunikační pravidla.
Nonverbální komunikace.
Vypravování
Základní hygienické návyky.
Technika psaní – dodržování tahu a vztahu
písmen.
Písemný vzkaz.
Vypravování, obrázková osnova.
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Rozliší vrstevníka a dospělého, známého a
neznámého člověka.

● Na základě vlastních zážitků tvoří krátký
mluvený projev.

● Zvládá základní hygienické návyky
spojené se psaním.
Správně drží tužku, správně sedí při psaní.
Udrží své pracovní místo v pořádku. Píše
perem.

● Píše správně tvary písmen a číslic,
správně spojuje písmena i slabiky,
kontroluje vlastní písemný projev
Píše správně psací tvary všech písmen
mimo q,x,w. Píše správně číslice do 20.
Převede mluvená slova a věty do psané
podoby.

● Píše věcně i formálně správně
jednoduchá sdělení.
Napíše jednoduchý vzkaz.

● Seřadí ilustrace podle dějové
posloupnosti a vypráví podle nich
jednoduchý příběh.

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Komunikace

Jazyková výchova
výstupy učivo

● Rozlišuje slovní druhy v základním
tvaru.
Užívá správné tvary slov.

● Spojuje věty do jednodušších
souvětí vhodnými spojkami a jinými
spojovacími výrazy.
Rozlišuje slovo a větu ve zvukové a
písemné podobě. Tvoří věty.

● Odůvodňuje a píse správně : i/y
po tvrdých a měkkých souhláskách
i po obojetných souhláskách ve
vyjmenovaných slovech;dě,tě,ně; ú/ů;
bě,pě,vě,mě - mimo morfologický šev;
velká písmena na začátku věty a v

Slovo, věta.
Velké počáteční písmeno ve větě, v názvech
osob, zvířat a obcí.
Antonyma, slova jednoznačná a
mnohoznačná, slova napřazená, podřazená
a souřadná, slova příbuzná.
Hláska a písmeno, slabika, slovo, věta.
Zvuková a grafická podoba slova.
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typických případech vlastních jmen
osob,zvířat a místních pojmenování.
Píše správně velká počáteční písmena
v jednoznačných názvech osob, zvířat a
názvech obcí a na začátku věty.

● Porovnává významy slov zvláště slova
opačného významu a slova významem
souřadná, nadřazená a podřazená,
vyhledává v textu slova příbuzná.
Chápe význam běžně užívaných slov a
vhodně je používá v mluveném projevu.

● Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu
slova, člení slova na hlásky,odlišuje
dlouhé a krátké samohlásky.
Sluchově rozlišuje hlásky a správně je
vyslovuje. Píše malá a velká písmena
abecedy. Rozlišuje psanou a tištěnou
podobu písmen. Správně spojuje písmena
ve slova a mezerami slova odděluje.
Používá interpunkční znaménka na konci
vět.

přesahy
Z:
M (1. ročník) :  Číslo a početní operace

Literární výchova
výstupy učivo

● Čte a přednáší zpaměti ve vhodném
frázování a tempu literární texty
přiměřené věku.
Přečte a přednese říkadlo, hádanku,
báseň, rozpočitadlo. Intonuje a správně
vyslovuje. Přečtenému textu rozumí.

● Vyjadřuje své pocity z přečteného textu.
Maluje ilustraci k přečtenému textu. Rozliší
dobrý a špatný konec příběhu.

● Rozlišuje vyjadřování v próze a ve
verších, odlišuje pohádku od ostatních
vyprávění.
Vytvoří rým k zadanému slovu a vnímá
ho jako typický znak poezie. Čte dějově
jednoduché české pohádky a zná některé
pohádkové bytosti. Pozná báseň.

Čtení literárního textu.
Přednes zpaměti.
Poslech.
Ilustrace.
Zážitkové čtení.
Báseň.
Pohádka.
Volná reprodukce.
Dramatizace.
Ilustrace.
Práce s různými informačními zdroji.
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● Pracuje tvořivě s literárním textem
podle pokynů učitele a podle svých
schopností.
Přednese říkadlo, báseň, rozpočitadlo.
K zadaným slovům tvoří rýmy. Řeší
hádanky a doplňovačky. Určí hlavní
postavy pohádky nebo krátkého vyprávění.
Vypráví přečtený text. Vypravuje podle
obrázků. Pracuje s dětskou encyklopedií.

2. ročník - dotace: 7, povinný

Komunikační a slohová výchova
výstupy učivo

● Plynule čte s porozuměním texty
přiměřeného rozsahu a náročnosti.
Plynule čte jednoduché věty. Čte potichu
i nahlas. Užívá správně slovní přízvuk,
intonuje.

● Porozumí písemným nebo verbálním
pokynům přiměřené složitosti.
Samostatně, po předchozí instruktáži,
plní úkoly podle jednoduchých písemných
pokynů. Správně reaguje na verbální
pokyny učitele.

● Respektuje základní komunikační
pravidla v rozhovoru.
Pozdraví, odpoví na pozdrav, požádá,
zeptá se, poděkuje.
Nevstupuje do hovoru jiných osob.
Přihlásí se o slovo. Naslouchá.

● Pečlivě vyslovuje, opravuje svou
nesprávnou nebo nedbalou výslovnost.

● V krátkých mluvených projevech
správně dýchá a volí vhodné tempo řeči.

● Volí vhodné verbální i nonverbální
prostředky řeči v běžných školních i
mimoškolních situacích.
Verbální a nonverbální prostředky volí
vhodně podle partnera v rozhovoru.
Rozliší vrstevníka a dospělého, známého a
neznámého člověka.

● Na základě vlastních zážitků tvoří krátký
mluvený projev.

Praktické čtení (pozorné, přiměřeně rychlé,
znalost orientačních prvků v textu).
Naslouchání.
Komunikační pravidla.
Technika mluveného projevu.
Komunikační pravidla.
Nonverbální komunikace.
Vypravování.
Základní hygienické návyky.
Technika psaní – dodržování tahu a vztahu
písmen.
Adresa, blahopřání, pozdrav z prázdnin.
Vypravování, obrázková osnova.
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● Zvládá základní hygienické návyky
spojené se psaním.
Správně drží tužku, správně sedí při psaní.
Udrží své pracovní místo v pořádku. Píše
perem.

● Píše správně tvary písmen a číslic,
správně spojuje písmena i slabiky,
kontroluje vlastní písemný projev
Píše správně tvary všech písmen a číslic od
0 do 100.

● Píše věcně i formálně správně
jednoduchá sdělení.
Napíše blahopřání, pozdrav z prázdnin.

● Seřadí ilustrace podle dějové
posloupnosti a vypráví podle nich
jednoduchý příběh.

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Komunikace

Jazyková výchova
výstupy učivo

● Rozlišuje slovní druhy v základním
tvaru.
Rozlišuje podstatná jména a slovesa v
základním tvaru, předložky a spojky.

● Užívá v mluveném projevu správné tvary
podstatných jmen, přídavných jmen a
sloves.
Užívá v mluveném projevu správné tvary
podstatných jmen, přídavných jmen a
sloves.

● Spojuje věty do jednodušších
souvětí vhodnými spojkami a jinými
spojovacími výrazy.
Tvoří věty. Rozlišuje větu jednoduchou a
souvětí podle grafické a zvukové podoby.
Spojuje dvě věty v jednoduché souvětí.

● Rozlišuje v textu druhy vět podle postoje
mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné
jazykové i zvukové prostředky.

Podstatná jména, přídavná jména, slovesa,
předložky, spojky.
Slovo, věta, souvětí.
Druhy vět podle postoje mluvčího.
i/y po tvrdých a měkkých souhláskách, psaní
ú/ů, skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě.
Význam slov, významové okruhy.
Dělení slov na konci řádku.
Dlouhé a krátké samohlásky, souhlásky,
dvojhlásky. Slabikotvorné r, l.  Abeceda.
Výslovnost a psaní souhlásek na konci a
uvnitř slova - spodoba znělosti.
Výslovnost a psaní slov se skupinou
dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě.
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Tvoří  věty oznamovací, otázky, rozkaz,
vyjadřuje přání. V písemném projevu užívá
správných znamének, správně intonuje.

● Odůvodňuje a píse správně : i/y
po tvrdých a měkkých souhláskách
i po obojetných souhláskách ve
vyjmenovaných slovech;dě,tě,ně; ú/ů;
bě,pě,vě,mě - mimo morfologický šev;
velká písmena na začátku věty a v
typických případech vlastních jmen
osob,zvířat a místních pojmenování.
Píše správně  i/y po tvrdých a měkkých
souhláskách, ú/ů, skupiny dě,tě,ně a
bě,pě,vě,mě mimo morfologický šev.

● Porovnává významy slov zvláště slova
opačného významu a slova významem
souřadná, nadřazená a podřazená,
vyhledává v textu slova příbuzná.
Rozšiřuje slovní zásobu vytvářením
významových okruhů. Srovnává a třídí
slova podle významu.

● Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu
slova, člení slova na hlásky,odlišuje
dlouhé a krátké samohlásky.
Správně užívá interpunkční znaménka
na konci vět. Správně rozděluje slova
na konci řádku. Pečlivě vyslovuje a
graficky zaznamenává krátké a dlouhé
samohlásky. Rozlišuje a třídí hlásky. Řadí
slova podle abecedy. Správně vyslovuje
souhláskové skupiny a v nejjednodušších
případech je správně píše. Správně
graficky zaznamenává hláskové skupiny
dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě.

přesahy
Z:
M (2. ročník) :  Číslo a početní operace

Literární výchova
výstupy učivo

● Čte a přednáší zpaměti ve vhodném
frázování a tempu literární texty
přiměřené věku.
Přednese báseň v rozsahu tří slok. Přečte
hádanky, delší báseň a krátký prozaický

Čtení literárního textu.
Přednes zpaměti.
Poslech.
Ilustrace.
Zážitkové čtení.
Báseň, rým.
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text. Intonuje, frázuje a správně vyslovuje.
Přečtenému textu rozumí.

● Vyjadřuje své pocity z přečteného textu.
Maluje ilustraci k přečtenému textu. Rozliší
dobrý a špatný konec příběhu.

● Rozlišuje vyjadřování v próze a ve
verších, odlišuje pohádku od ostatních
vyprávění.
Pozná  báseň. Vytvoří rým k zadanému
slovu a vnímá ho jako typický znak
poezie.Čte  české pohádky a zná některé
pohádkové bytosti.

● Pracuje tvořivě s literárním textem
podle pokynů učitele a podle svých
schopností.
Přednese báseň. Vyhledá rým.
Řeší hádanky. K textu přiřazuje
ilustrace. Domýšlí konec jednoduchého
příběhu.Vypráví přečtený text.Pracuje s
dětskou encyklopedií.

Pohádka.
Přednes.
Volná reprodukce.
Dramatizace.
Ilustrace.

3. ročník - dotace: 7 + 1, povinný

Komunikační a slohová výchova
výstupy učivo

● Plynule čte s porozuměním texty
přiměřeného rozsahu a náročnosti.
Plynule čte jednoduché věty a souvětí
nahlas i potichu. Člení text. Správně užívá
větný přízvuk.

● Porozumí písemným nebo verbálním
pokynům přiměřené složitosti.
Samostatně, po předchozí instruktáži,
plní úkoly podle jednoduchých písemných
pokynů.Správně reaguje na verbální
pokyny učitele.Vysvětlí spolužákovi
písemné zadání přiměřené složitosti.

● Respektuje základní komunikační
pravidla v rozhovoru.
Pozdraví, odpoví na pozdrav, požádá,
zeptá se, poděkuje.Nevstupuje do hovoru
jiných osob.Přihlásí se o slovo.Naslouchá.

● Pečlivě vyslovuje, opravuje svou
nesprávnou nebo nedbalou výslovnost.

Praktické čtení (pozorné, přiměřeně rychlé,
znalost orientačních prvků v textu).
Naslouchání.
Komunikační pravidla.
Technika mluveného projevu.
Komunikační pravidla. Nonverbální
komunikace.
Vypravování.
Základní hygienické návyky.
Technika psaní – dodržování tahu a vztahu
písmen.
Dopis, vypravování, popis.
Vypravování, obrázková osnova.
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● V krátkých mluvených projevech
správně dýchá a volí vhodné tempo řeči.

● Volí vhodné verbální i nonverbální
prostředky řeči v běžných školních i
mimoškolních situacích.
Verbální a nonverbální prostředky volí
vhodně podle partnera v rozhovoru.
Rozliší vrstevníka a dospělého, známého a
neznámého člověka.

● Na základě vlastních zážitků tvoří krátký
mluvený projev.

● Zvládá základní hygienické návyky
spojené se psaním.
Správně drží tužku, správně sedí při psaní.
Udrží své pracovní místo v pořádku. Píše
perem.

● Píše správně tvary písmen a číslic,
správně spojuje písmena i slabiky,
kontroluje vlastní písemný projev
Píše čitelně, úhledně a přiměřeně rychle.
Správně užívá diakritická znaménka.

● Píše věcně i formálně správně
jednoduchá sdělení.
Napíše krátký dopis, krátké vypravování a
jednoduchý popis.

● Seřadí ilustrace podle dějové
posloupnosti a vypráví podle nich
jednoduchý příběh.

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Komunikace

Jazyková výchova
výstupy učivo

● Rozlišuje slovní druhy v základním
tvaru.
Rozlišuje slova ohebná a neohebná.

● Užívá v mluveném projevu správné tvary
podstatných jmen, přídavných jmen a
sloves.
Skloňuje podstatná jména, určuje číslo a
rod,rozlišuje slovesa, určuje slovesný čas,
seznámí se s kategoriemi osoby a čísla.

Slovní druhy, slova ohebná a neohebná.
Mluvnické kategorie jmen ( číslo, rod),
kategorie sloves ( osoba, číslo).
Věta jednoduchá a souvětí, počet vět v
souvětí.
Vyjmenovaná slova.
Vlastní jména.
Antonyma.
Slova příbuzná.
Slovo a tvar slova.
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● Spojuje věty do jednodušších
souvětí vhodnými spojkami a jinými
spojovacími výrazy.
Rozlišuje  hranici mezi větami v souvětí.
Doplní větu do souvětí. Určí základní
skladební dvojici a podle počtu základních
kladebních dvojic určí počet vět v souvětí.

● Odůvodňuje a píse správně : i/y
po tvrdých a měkkých souhláskách
i po obojetných souhláskách ve
vyjmenovaných slovech;dě,tě,ně; ú/ů;
bě,pě,vě,mě - mimo morfologický šev;
velká písmena na začátku věty a v
typických případech vlastních jmen
osob,zvířat a místních pojmenování.
Píše správně i/y po obojetných
souhláskách ve vyjmenovaných slovech.
Píše správně jednoslovná vlastní jména.

● Porovnává významy slov zvláště slova
opačného významu a slova významem
souřadná, nadřazená a podřazená,
vyhledává v textu slova příbuzná.
Rozšiřuje slovní zásobu vytvářením
významových okruhů. Srovnává a třídí
slova podle významu.

● Porovnává a třídí slova podle
zobecněného významu - děj, věc,
okolnost, vlastnost.
Rozeznává  obecné významové rozdíly
mezi nejdůležitějšími slovními druhy.

● Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu
slova, člení slova na hlásky,odlišuje
dlouhé a krátké samohlásky.
Vyslovuje slova se správným slovním
přízvukem.

Slovní přízvuk.

Literární výchova
výstupy učivo

● Čte a přednáší zpaměti ve vhodném
frázování a tempu literární texty
přiměřené věku.
Přednese báseň v rozsahu tří slok. Přečte
hádanky, delší báseň a  prozaický text.
Intonuje, frázuje a správně vyslovuje.
Přečtenému textu rozumí.

Čtení literárního textu.
Přednes zpaměti.
Poslech.
Ilustrace.
Zážitkové čtení.
Báseň,verš,sloka.
Pohádka.
Přednes.
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● Vyjadřuje své pocity z přečteného textu.
Maluje ilustraci k přečtenému textu. Rozliší
dobrý a špatný konec příběhu.

● Rozlišuje vyjadřování v próze a ve
verších, odlišuje pohádku od ostatních
vyprávění.
Rozliší sloku a verš.

● Pracuje tvořivě s literárním textem
podle pokynů učitele a podle svých
schopností.
Přednese báseň nebo krátký  úryvek z
prózy. Tvoří  a vyhledá rýmy a verše.Určí
hlavní postavy díla.Domýšlí konce příběhů.
Pracuje s encyklopediemi.

Volná reprodukce.
Dramatizace.
Ilustrace.

4. ročník - dotace: 7, povinný

Komunikační a slohová výchova
výstupy učivo

● Čte s porozuměním přiměřeně náročné
texty potichu i nahlas.
Čte s porozuměním jednoduché naučné
texty, vyhledává klíčová slova.

● Rozlišuje podstatné a okrajové
informace v textu vhodném pro daný
věk, podstatné informace zaznamenává.
Vyhledá v textu informace známé, nové,
překvapivé a informace, kterým nerozumí.

● Posuzuje úplnost či neúplnost
jednoduchého sdělení.

● Reprodukuje obsah přiměřeně složitého
sdělení a zapamatuje si z něj podstatná
fakta.

● Vede správně dialog, telefonický
rozhovor, zanechá vzkaz na
záznamníku.
V dialogu rozlišuje mezi vrstevníkem a
dospělým, při telefonování se představí,
stručně formuluje obsah svého sdělení,
rozloučí se.

● Rozpoznává manipulativní komunikaci v
reklamě.

Věcné čtení.
I.N.S.E.R.T
Analýza sdělení.
Vypravování.
Vedení dialogu, telefonování.
Intonace, přízvuk, pauzy, tempo.
Spisovná výslovnost.
Zpráva, oznámení, dopis, popis, SMS,
vypravování, tiskopis.
Větná osnova.
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● Volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy
a tempo podle svého komunikačního
záměru.

● Rozlišuje spisovnou a nespisovnou
výslovnost a vhodně ji užívá podle
komunikační situace.

● Píše správně po stránce obsahovvé
i formální jednoduché komunikační
žánry.
Napíše zprávu, oznámení, dopis, popis,
SMS zprávu, vypravování. Vyplní
jednoduchý tiskopis.

● Sestaví osnovu vyprávění a na jejím
základě vytváří krátký mluvený nebo
písemný projev s dodržením časové
posloupnosti.

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Komunikace

Jazyková výchova
výstupy učivo

● Určuje slovní druhy plnovýznamových
slov a využívá je v gramaticky
správných tvarech ve svém mluveném
projevu.
Určuje a vyhledává slovní druhy, porovnává
jejich význam, určuje infinitiv, osobu, číslo,
čas, časuje v oznamovacím způsobu,
rozlišuje slovesný způsob, skloňuje
podstatná jména podle vzorů, určuje pád,
číslo a rod.

● Vyhledává základní skladební dvojici a v
neúplné ZSD označuje základ věty.
Vyhledává základní skladební dvojice.
Rozvíjí holou větu.

● Odlišuje větu jednoduchou a souvětí,
vhodně změní větu jednoduchou v
souvětí.
Větu jednoduchou a souvětí rozlišuje
podle počtu základních skladebních dvojic.
Graficky znázorní jednoduché souvětí a
podle vzorce jednoduché souvětí vytvoří.

Slovní druhy, slova ohebná a neohebná.
Slovesný způsob, kategorie jmen- pád, číslo,
rod.
Základní skladební dvojice, věta holá, věta
rozvitá.
Věta jednoduchá a souvětí, grafické
znázornění jednoduchého souvětí.
Věta jednoduchá a souvětí, spojovací výrazy.
Vyjmenovaná slova, slova příbuzná,
koncovky podstatných jmen podle vzorů.
Shoda přísudku s podmětem.
Stavba slova.
Předložky a předpony : od, nad, pod, před,
bez, roz, ob...
Upevňování učiva nižších ročníků.
Antonyma, synonyma, slova jednoznačná a
mnohoznačná, spisovná a nespisovná, slova
citově zabarvená.
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● Užívá vhodných spojovacích
výrazů,podle potřeby projevu je
obměňuje.
Spojuje věty v souvětí vhodnými
spojovacími výrazy.

● Píše správně i/y ve slovech po
obojetných souhláskách.
Píše správně i/y po obojetných
souhláskách (slova příbuzná
vyjmenovaným) a v koncovkách
podstatných jmen.

● Zvládá základní příklady syntaktického
pravopisu.
Rozeznává nejjednodušší případy shody
přísudku s podmětem.

● Rozlišuje ve slově kořen, část
příponovou, část předponovou a
koncovku
Na základě porovnání příbuzných slov
rozlišuje kořen, část předponovou a
příponovou.

● Spisovně vyslovuje česká a běžně
užívaná cizí slova.
Ke správné výslovnosti přejatých slov užívá
Slovníku spisovné češtiny.

Literární výchova
výstupy učivo

● Vyjadřuje své dojmy z četby a
zaznamenává je.
Přečte knihu. Píše čtenářské záznamy.
Doporučí knihu spolužákům.

● Volně reprodukuje text podle svých
schopností, tvoří vlastní literární text na
dané téma.
Samostatně nebo ve skupině vytvoří
pohádku.

● Rozlišuje různé typy uměleckých a
neuměleckých textů.

● Při jednoduchém rozboru literárních
textů používá elementární literární
pojmy.

Rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň,
pohádka, bajka, povídka, odborný text,
publicistika.
Rým, verš, sloka, přirovnání.
Spisovatel, básník, kniha, čtenář, ilustrace,
ilustrátor,
divadelní představení, herec , režisér.

5. ročník - dotace: 7 + 1, povinný
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Komunikační a slohová výchova
výstupy učivo

● Čte s porozuměním přiměřeně náročné
texty potichu i nahlas.
Čte s porozuměním jednoduché naučné
texty, vyhledává klíčová slova.

● Rozlišuje podstatné a okrajové
informace v textu vhodném pro daný
věk, podstatné informace zaznamenává.
Vyhledá v textu informace známé, nové,
překvapivé a informace, kterým nerozumí.

● Posuzuje úplnost či neúplnost
jednoduchého sdělení.

● Reprodukuje obsah přiměřeně složitého
sdělení a zapamatuje si z něj podstatná
fakta.

● Vede správně dialog, telefonický
rozhovor, zanechá vzkaz na
záznamníku.
V dialogu rozlišuje mezi vrstevníkem a
dospělým, při telefonování se představí,
stručně formuluje obsah svého sdělení,
rozloučí se.

● Rozpoznává manipulativní komunikaci v
reklamě.

● Volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy
a tempo podle svého komunikačního
záměru.

● Rozlišuje spisovnou a nespisovnou
výslovnost a vhodně ji užívá podle
komunikační situace.

● Píše správně po stránce obsahovvé
i formální jednoduché komunikační
žánry.
Napíše zprávu, oznámení, dopis, popis,
SMS zprávu, vypravování. Vyplní
jednoduchý tiskopis.

● Sestaví osnovu vyprávění a na jejím
základě vytváří krátký mluvený nebo
písemný projev s dodržením časové
posloupnosti.

Věcné čtení.
I.N.S.E.R.T.
Analýza sdělení.
Vypravování.
Odborný text.
Zpráva a oznámení.
Inzerát.
Vedení dialogu, telefonování.
Intonace, přízvuk, pauzy, tempo.
Spisovná výslovnost.
Zpráva, oznámení, dopis, popis, SMS,
vypravování, tiskopis.
Heslovitá osnova.

přesahy
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Z:
IKT (5. ročník) :  Práce s informacemi

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Komunikace
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
- Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
- Stavba mediálních sdělení
- Vnímání autora mediálních sdělení
- Fungování a vliv médií ve společnosti
- Tvorba mediálního sdělení
- Práce v realizačním týmu

Jazyková výchova
výstupy učivo

● Určuje slovní druhy plnovýznamových
slov a využívá je v gramaticky
správných tvarech ve svém mluveném
projevu.
Určuje a vyhledává slovní druhy, skloňuje
podstatná jména, časuje slovesa, rozlišuje
slovesný způsob. Rozlišuje přídavná
jména,zájmena a číslovky. Skloňuje
přídavná jména tvrdá a měkká podle vzorů.
Užívá správné tvary osobních zájmen.
Užívá správné tvary vybraných číslovek.

● Vyhledává základní skladební dvojici a v
neúplné ZSD označuje základ věty.
Rozlišuje a užívá různé typy podmětu a
přísudku

● Odlišuje větu jednoduchou a souvětí,
vhodně změní větu jednoduchou v
souvětí.
Graficky znázorní skladební dvojice v
krátké jednoduché větě. Vyjadřuje se v
přiměřeně složitých větách jednoduchých a
souvětích.

● Píše správně i/y ve slovech po
obojetných souhláskách.
Píše správně koncovky přídavných jmen
tvrdých a měkkých.

● Zvládá základní příklady syntaktického
pravopisu.

Druhy přídavných jmen, zájmen a číslovek
(prvotní seznámení).
Osobní zájmena, vzory přídavných jmen
tvrdých a měkkých.
Druhy přísudku.
Věta jednoduchá a souvětí, grafické
znázornění věty jednoduché.
Přídavná jména tvrdá a měkká.
Shoda přísudku s podmětem.
Psaní čárky v souvětí.
Předložky s,z, předpony s-,z-vz-, psaní
skupin bje, vje.
SSČ
SSČ, Pravidla
Odvozování příponami a předponami.
Upevňování učiva nižších ročníků.
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Píše správně i/y v jednodušších případech
shody přísudku s podmětem (bez
několikanásobného podmětu). Zvládá
základní případy interpunkce v souvětí.

● Porovnává významy slov, zvláště slova
stejného nebo podobného významu a
slova vícevýznamová.
Význam slov vyhledává ve Slovníku
spisovné češtiny.

● Rorlišuje slova spisovná a jejich
nespisovné tvary.
Význam slov vyhledává ve Slovníku
spisovné češtiny, ověřuje jejich spisovnost.
Některé koncovky ohebných slov ověřuje
ve Slovníku spisovné češtiny a
ve slovníkové části Pravidel českého
pravopisu.

● Rozlišuje ve slově kořen, část
příponovou, část předponovou a
koncovku
Vyvozuje základová slova, srovnává slovo
základové a odvozené a vyvodí slovotvorný
základ a slovotvorný prostředek.

● Spisovně vyslovuje česká a běžně
užívaná cizí slova.
Ke správné výslovnosti přejatých slov užívá
Slovníku spisovné češtiny.

Literární výchova
výstupy učivo

● Vyjadřuje své dojmy z četby a
zaznamenává je.
Přečte knihu. Píše čtenářské záznamy.
Doporučí knihu spolužákům.

● Volně reprodukuje text podle svých
schopností, tvoří vlastní literární text na
dané téma.
Samostatně nebo ve skupině vytvoří
pohádku.

● Rozlišuje různé typy uměleckých a
neuměleckých textů.

● Při jednoduchém rozboru literárních
textů používá elementární literární
pojmy.

Rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň,
pohádka, bajka, povídka, odborný text,
publicistika.
Rým, verš, sloka, přirovnání.
Spisovatel, básník, kniha, čtenář, ilustrace,
ilustrátor,
divadelní představení, herec , režisér.
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6. ročník - dotace: 4, povinný

Komunikační a slohová výchova
výstupy učivo

● Odlišuje ve čteném nebo slyšeném
textu fakta od názorů a hodnocení,
ověřuje fakta pomocí otázek
nebo porovnáváním s dostupnými
informačními zdroji.
Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu
fakta od názorů a hodnocení, ověřuje
fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s
dostupnými informačními zdroji.

● Dorozumívá se kultivovaně,výstižně,
jazykovými prostředky vhodnými pro
danou komunikační situaci.

● V mluveném projevu připraveném
i improvizovaném vhodně užívá
verbálních nonverbálních i
paralingválních prostředků řeči.

● Zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá
zásad komunikace a pravidel dialogu.

● Využívá základy studijního čtení –
vyhledává klíčová slova, formuluje
hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a
stručné poznámky, výpisky nebo výtah
z přečteného textu, samostatně připraví
a s oporou o text přednese referát.
Tvoří otázky, zaznamená hlavní myšlenky
textu. Podle otázek v textu vyhledává
informace. Potřebné informace vyhledá
v encyklopedii. Zaznamená nejdůležitější
informace.

● Uspořádá informace v textu s ohledem
na jeho účel, vytvoří koherentní text
s dodržováním pravidel mezivětného
navazování.

Praktické čtení (pozorné, přiměřeně rychlé,
znalost orientačních prvků v textu).
Komunikační normy, základní mluvené žánry
podle komunikační situace.
Verbální a nonverbální komunikace.
Diskuse, zásady dialogu.
Výpisky, výtah, stručné poznámky.
I.N.S.E.R.T
Východisko a jádro výpovědi.
Vybrané slohové útvary.

přesahy
Z:
IKT (6. ročník) :  Práce s informacemi

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Komunikace
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Jazyková výchova
výstupy učivo

● Využívá poznatků o jazyce a stylu
ke gramaticky i věcně správnému
písemnému projevu a k tvořivé práci
s textem nebo i k vlastnímu tvořivému
psaní na základě svých dispozic a
osobních zájmů.
Tvoří jazykově a slohově správné mluvené
i písemné projevy.

● Správně třídí slovní druhy, tvoří
spisovné tvary slov a vědomě jich
používá ve vhodné komunikační situaci.
Rozlišuje podstatná jména konkrétní
a abstraktní, pomnožná, hromadná,
látková, obecná a vlastní. Zvládá některé
ochylky od pravidelného skloňování.
Skloňuje přídavná jména tvrdá,měkká a
přivlastňovací. Stupňuje přídavná jména.
Rozlišuje jmenné tvary přídavných jmen.
Rozlišuje druhy zájmen. Tvoří obtížnější
tvary zájmen. Rozlišuje druhy číslovek a
užívá jejich správné tvary v mluveném i
psaném projevu. Časuje slovesa, užívá
jejich správné tvary v podmiňovacím
způsobu přítomném a minulém.

● Rozlišuje významové vztahy
gramatických jednotek ve větě a
souvětí.
Rozlišuje rozvíjející větné členy. V
grafickém znázornění věty jednoduché
rozlišuje různé stupně závislosti větných
členů. Tvoří  jednoduché věty podle
větných schémat. Rozlišuje věty hlavní
a vedlejší  v souvětích s maximálně
třemi větami. Graficky zobrazí vztahy
mezi větami v jednoduchém souvětí.
Tvoří jednoduchá souvětí podle daných
schémat. Při tvorbě souvětí užívá širší škály
vhodných spojovacích výrazů.

● V písemném projevu zvládá pravopis
lexikální, slovotvorný, morfologický i
syntaktický ve větě jednoduché i v
souvětí.

Podstatná jména konkrétní, abstraktní,
pomnožná, hromadná a látková, obecná a
vlastní.
Přídavná jména tvrdá měkká, přivlastňovací,
vzory přídavných jmen, jmenné tvary
přídavných jmen.
Druhy zájmen, druhy číslovek.
Podmiňovací způsob přítomný a minulý.
Rozvíjející větné členy - přívlastek, předmět,
příslovečné určení místa, času a způsobu.
Věta hlavní a vedlejší, grafické znázornění
jednoduchého souvětí.
Zájmeno já, psaní mě- mně v příslovcích,
přídavných jménech a slovesech.
Jazykové příručky.
Hlásky, výslovnost hlásek a souhláskových
skupin, výslovnost zdvojených souhlásek,
ztráta znělosti na konci slova.
Hlavní slovní přízvuk, větná melodie, důraz,
tempo, pauzy.
Řeč a jazyk, slovanské jazyky, rozvrstvení
národního jazyka - spisovná čeština, obecná
čeština, nářeči, slang, argot.
Složky jazakovědy.
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Píše správně skupiny mě/mně v tvarech
zájmena já, příslovcích a slovesech.
Píše správně i/y ve shodě přísudku s
podmětem. Píše správně velká a malá
písmena v běžných vlastních jménech.
Zvládá pravopisné jevy osvojené v nižších
ročnících.

● Samostatně pracuje s Pravidly českého
pravopisu, se Slovníkem spisovné
češtiny a s dalšími slovníky a
přiručkami.

● Spisovně vyslovuje česká a běžně
užívaná cizí slova.
Dodržuje zásady spisovné výslovnosti, v
souvislé řeči užívá správný slovní a větný
přízvuk. Vhodnou intonací, pauzami a
frázováním napomáhá srozumitelnosti a
výstižnosti svého projevu.

● Rozlišuje spisovný jazyk, nářečí,
obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití.

Literární výchova
výstupy učivo

● Uceleně reprodukuje přečtený text,
jednoduše popisuje strukturu a jazyk
literárního díla a vlastními slovy
interpretuje smysl díla.

● Rozpoznává základní rysy výrazného
individuálního stylu autora.
Z nabídky několika svým stylem odlišných
spisovatelů pozná autora vybrané typické
ukázky.

● Formuluje ústně i písemně dojmy ze
své četby, návštěvy divadelního nebo
filmového představení a názory na
umělecké dílo.

● Tvoří vlastní literární text podle svých
schopností a na základě osvojených
znalostí základů literární teorie.
Napíše krátkou pohádku.

● Rozlišuje literaturu hodnotnou a
konzumní, svůj názor doloží argumenty.

Přednes básně, volná reprodukce prózy.
Dramatizace.
Specifický styl autora - F.Nepil, E.Štorch,
K.May, M.Twain, Z.Svěrák, J.K.Rowlingová,
E. Petiška.
Intepretace literárního textu.
Pohádka.
Poezie, próza, drama.
Pověst, literatura faktu, dobrodružná
literatura.
Literatura a film - Vinnetou, Dobrodružství
Toma Sawyera...
Práce s různými informačními zdroji.
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● Porovnává různá ztvárnění téhož
námětu v literárním, dramatickém i
filmovém zpracování.
Vyjádří své pocity z literárního díla a
filmového zpracování, popíše základní
klady a zápory obou zpracování.

● Vyhledává informace v různých typech
katalogů, v knihovně i dalších
informačních zdrojích.
Orientuje se v systému školní knihovny,
pracuje se slovníčkem literárních pojmů,
vyhledává informace na internetu.

přesahy
Z:
HV (6. ročník) :  Poslechové činnosti

7. ročník - dotace: 4, povinný

Komunikační a slohová výchova
výstupy učivo

● Odlišuje ve čteném nebo slyšeném
textu fakta od názorů a hodnocení,
ověřuje fakta pomocí otázek
nebo porovnáváním s dostupnými
informačními zdroji.
Potřebné informace vyhledá v
encyklopedii. Zaznamená nejdůležitější
informace.

● Dorozumívá se kultivovaně, výstižně,
jazykovými prostředky vhodnými pro
danou komunikační situaci.

● V mluveném projevu připraveném
i improvizovaném vhodně užívá
verbálních nonverbálních i
paralingválních prostředků řeči.

● Zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá
zásad komunikace a pravidel dialogu.

● Využívá základy studijního čtení –
vyhledává klíčová slova, formuluje
hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a
stručné poznámky, výpisky nebo výtah
z přečteného textu, samostatně připraví
a s oporou o text přednese referát.

Věcné čtení ( studijní, čtení jako zdroj
informací, vyhledávací).
Výtah a výpisky.
Komunikační normy, základní mluvené žánry
podle komunikační situace.
Verbální a nonverbální komunikace.
Diskuse, zásady dialogu.
Výpisky, výtah, stručné poznámky.
I.N.S.E.R.T
Východisko a jádro výpovědi.
Vybrané slohové útvary.
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Tvoří otázky, zaznamená hlavní myšlenky
textu. Podle otázek v textu vyhledává
informace. Potřebné informace vyhledá
v encyklopedii. Zaznamená nejdůležitější
informace.

● Uspořádá informace v textu s ohledem
na jeho účel, vytvoří koherentní text
s dodržováním pravidel mezivětného
navazování.

● Využívá poznatků o jazyce a stylu
ke gramaticky i věcně správnému
písemnému projevu a k tvořivé práci
s textem nebo i k vlastnímu tvořivému
psaní na základě svých dispozic a
osobních zájmů.
Tvoří jazykově a slohově správné mluvené
i písemné projevy.

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Komunikace
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
- Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
- Vnímání autora mediálních sdělení

Jazyková výchova
výstupy učivo

● Správně třídí slovní druhy, tvoří
spisovné tvary slov a vědomě jich
používá ve vhodné komunikační situaci.
Užívá správné tvary slovních druhů.
Rozlišuje slovesný rod. Vhodně využívá
příslovce
k vyj ádření různých okolností děje. Odliší
pří slovečné spřežky od předložkového
pádu podstatných jmen a zvládá
jejich užití v písemném projevu. Užívá
jednotlivých stupňů příslovcí. Užívá dalších
neohebných slovních druhů s pochopením
jejich funkce v jazykovém projevu.

● Rozlišuje významové vztahy
gramatických jednotek ve větě a
souvětí.
Rozlišuje a  vhodně užívá druhy
vět podle postoje mluvčího. Rozlišuje

Slovesný rod
Příslovečné spřežky, stupňování příslovcí.
Neohebná slova.
Věty podle postoje mluvčího.
Věta dvojčlenná, jednočlenná a větný
ekvivalent.
Rozvíjející větné členy, druhy vedlejších vět.
Prohlubování pravopisného učiva.
Antonyma, synonyma, slova jednoznačná a
mnohoznačná, spisovná a nespisovná, slova
citově zabarvená.
Odborné názvy.
Způsoby obohacování slovní zásoby (tvoření
slov, přejímání z cizích jazyků, tvoření
sousloví, změna významu).
Tvoření slov odvozováním, skládáním,
zkracováním.
Odvozování příponami a předponami.
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věty dvojčlenné, jednočlenné a větné
ekvivalenty a vhodně je užívá v jazykovém
projevu. K vyjádření podmětu užívá
různých slovních druhů. Tvoří věty s
různými druhy přísudku. Rozlišuje všechny
rozvíjející větné členy. Prostřednictvím
rozvíjejících větných členů vyjadřuje
složitější okolnosti děje. Rozlišuje druhy
vedlejších vět. Vedlejšími větami vyjadřuje
složitější myšlenky a vztahy (příčinu,
podmínku ...).

● V písemném projevu zvládá pravopis
lexikální, slovotvorný, morfologický i
syntaktický ve větě jednoduché i v
souvětí.
Zvládá pravopisné jevy osvojené v nižších
ročnících.

● Samostatně pracuje s Pravidly českého
pravopisu, se Slovníkem spisovné
češtiny a s dalšími slovníky a
přiručkami.

● Rozlišuje a příklady v textu dokládá
nejdůležitější způsoby obohacování
slovní zásoby a zásady tvoření
českých slov, rozpoznává přenesená
pojmenování, zvláště ve frazémech.
Orientuje se ve způsobech obohacování
slovní zásoby a ve způsobech tvoření
slov. Na základě algoritmu slovotvorného
rozboru zjistí, jak bylo utvořeno
konkrétní odvozené slovo. V jednoduchých
případech zobecní pro celou skupinu takto
tvořených slov.

Literární výchova
výstupy učivo

● Uceleně reprodukuje přečtený text,
jednoduše popisuje strukturu a jazyk
literárního díla a vlastními slovy
interpretuje smysl díla.

● Rozpoznává základní rysy výrazného
individuálního stylu autora.
Z nabídky několika svým stylem odlišných
spisovatelů pozná autora vybrané typické
ukázky.

Přednes básně, volná reprodukce prózy.
Dramatizace.
Specifický styl autora - K. Čapek, F.Nepil,
A.Jirásek, O.Pavel, E.Štorch, E.Petiška,
J.Drda, K.J.Erben, J.Hašek, B.Němcová.
Intepretace literárního textu.
Bajka.
Poezie, próza, drama.
Pověst, literatura faktu, dobrodružná
literatura, kronika, legenda, báje, apokryf,
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● Formuluje ústně i písemně dojmy ze
své četby, návštěvy divadelního nebo
filmového představení a názory na
umělecké dílo.

● Tvoří vlastní literární text podle svých
schopností a na základě osvojených
znalostí základů literární teorie.
Napíše krátkou bajku.

● Rozlišuje literaturu hodnotnou a
konzumní, svůj názor doloží argumenty.

● Rozlišuje základní literární druhy a
žánry, porovnává je i jejich funkci, uvede
jejich výrazné představitele.

● Porovnává různá ztvárnění téhož
námětu v literárním, dramatickém i
filmovém zpracování.
Vyjádří své pocity z literárního díla a
filmového zpracování, popíše základní
klady a zápory obou zpracování.

● Vyhledává informace v různých typech
katalogů, v knihovně i dalších
informačních zdrojích.
Orientuje se v systému školní knihovny,
pracuje se slovníčkem literárních pojmů,
vyhledává informace na internetu.

pohádka klasická a moderní, cestopis, poezie
epická a lyrická, bajka, SCIFI
Literatura a film - Kytice.
Práce s různými informačními zdroji.

přesahy
Do:
D (6. ročník) :  Starověk
D (6. ročník) :  Raný středověk
D (6. ročník) :  Pravěk
D (7. ročník) :  Novověk
D (7. ročník) :  Středověk
D (7. ročník) :  Počátky novověku

8. ročník - dotace: 4, povinný

Komunikační a slohová výchova
výstupy učivo

● Odlišuje ve čteném nebo slyšeném
textu fakta od názorů a hodnocení,
ověřuje fakta pomocí otázek
nebo porovnáváním s dostupnými
informačními zdroji.

Kritické čtení (analytické, hodnotící)
Úvaha.
Komunikační normy, základní mluvené žánry
podle komunikační situace.
Verbální a nonverbální komunikace.
Diskuse, zásady dialogu.
Referát.
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Kriticky posuzuje zdroje informací na
internetu, porovnává je s  informacemi
z jiných zdrojů. Tvoří otázky, diskutuje o
přečteném textu.Napíše krátkou úvahu.

● Dorozumívá se kultivovaně,výstižně,
jazykovými prostředky vhodnými pro
danou komunikační situaci.

● V mluveném projevu připraveném
i improvizovaném vhodně užívá
verbálních nonverbálních i
paralingválních prostředků řeči.

● Zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá
zásad komunikace a pravidel dialogu.

● Využívá základy studijního čtení –
vyhledává klíčová slova, formuluje
hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a
stručné poznámky, výpisky nebo výtah
z přečteného textu, samostatně připraví
a s oporou o text přednese referát.
Tvoří otázky, zaznamená hlavní myšlenky
textu. Podle otázek v textu vyhledává
informace. Potřebné informace vyhledá
v encyklopedii. Zaznamená nejdůležitější
informace.

● Uspořádá informace v textu s ohledem
na jeho účel, vytvoří koherentní text
s dodržováním pravidel mezivětného
navazování.

● Využívá poznatků o jazyce a stylu
ke gramaticky i věcně správnému
písemnému projevu a k tvořivé práci
s textem nebo i k vlastnímu tvořivému
psaní na základě svých dispozic a
osobních zájmů.
Tvoří jazykově a slohově správné mluvené
i písemné projevy.

Východisko a jádro výpovědi.
Slohové postupy a slohové útvary.

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Komunikace
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
- Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
- Vnímání autora mediálních sdělení
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Jazyková výchova
výstupy učivo

● Správně třídí slovní druhy, tvoří
spisovné tvary slov a vědomě jich
používá ve vhodné komunikační situaci.
Ovládá skloňování běžných obecných
jmen přejatých a frekventovaných cizích
vlastních jmen a užívá jich v jazykovém
projevu. Vhodně používá  tvary
dokonavých a nedokonavých sloves.

● Rozlišuje významové vztahy
gramatických jednotek ve větě a
souvětí.
Rozlišuje různé souřadné vztahy mezi
větami a větnými členy a těmito vztahy
vyjadřuje složitější myšlenky. Rozlišuje
druhy souvětí. Tvoří složitější souvětí a
graficky je znázorní. Tvoří  jednodušší
souvětí podle grafů.

● V písemném projevu zvládá pravopis
lexikální, slovotvorný, morfologický i
syntaktický ve větě jednoduché i v
souvětí.
Zvládá pravopisné jevy osvojené v nižších
ročnících. Zvládá interpunkci v souvětí.

● Samostatně pracuje s Pravidly českého
pravopisu, se Slovníkem spisovné
češtiny a s dalšími slovníky a
přiručkami.

● Rozlišuje spisovný jazyk, nářečí,
obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití.

Obecná přejatá jména, vlastní cizí jména.
Slovesný vid.
Poměry mezi souřadně spojenými větami a
větnými členy, souvětí souřadné a podřadné,
grafické znázornění souvětí.
Prohlubování pravopisného učiva,
interpunkce v souvětí.
Procvičování a upevňování pravopisu.
Jazykové příručky.
Slovanské jazyky mezi  jazyky
indoevropskými.
Spisovná a nespisovná čeština.
Vývoj českého jazyka.

Literární výchova
výstupy učivo

● Uceleně reprodukuje přečtený text,
jednoduše popisuje strukturu a jazyk
literárního díla a vlastními slovy
interpretuje smysl díla.

● Rozpoznává základní rysy výrazného
individuálního stylu autora.
Z nabídky několika svým stylem odlišných
spisovatelů pozná autora vybrané typické
ukázky.

Přednes básně, volná reprodukce prózy.
Dramatizace.
Specifický styl autora - Z. Mahler, Homér,
J.Neruda, K.Čapek, K.J.Erben, A.Jirásek,
F.L.Čelakovský, K.H.Mácha, B.Němcová,
O.Pavel, S.Leacock.
Intepretace literárního textu.
Povídka, próza.
Poezie, próza, drama.
Literatura faktu, cestopisná literatura, mýty
a mytologie, epika a lyrika, milostná lyrika,
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● Formuluje ústně i písemně dojmy ze
své četby, návštěvy divadelního nebo
filmového představení a názory na
umělecké dílo.

● Tvoří vlastní literární text podle svých
schopností a na základě osvojených
znalostí základů literární teorie.
Napíše krátký povídkový příběh.

● Rozlišuje základní literární druhy a
žánry, porovnává je i jejich funkci, uvede
jejich výrazné představitele.

● Porovnává různá ztvárnění téhož
námětu v literárním, dramatickém i
filmovém zpracování.
Vyjádří své pocity z literárního díla a
filmového zpracování, popíše základní
klady a zápory obou zpracování.

● Vyhledává informace v různých typech
katalogů, v knihovně i dalších
informačních zdrojích.
Orientuje se v systému školní knihovny,
pracuje se slovníčkem literárních pojmů,
vyhledává informace na internetu.

pověst, historický román, Bible, apokryf,
travestie, legenda, balada, komiks.
Literatura a film - Kytice.
Práce s různými informačními zdroji.

přesahy
Do:
D (6. ročník) :  Raný středověk
D (6. ročník) :  Starověk
D (8. ročník) :  19. století
Z:
D (8. ročník) :  19. století
D (8. ročník) :  Počátek 20. stol.

průřezová témata
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA:
- Etnický původ
- Multikulturalita

9. ročník - dotace: 3 + 1, povinný

Literární výchova
výstupy učivo

● Uceleně reprodukuje přečtený text,
jednoduše popisuje strukturu a jazyk
literárního díla a vlastními slovy
interpretuje smysl díla.

Přednes básně, volná reprodukce prózy.
Dramatizace.
Specifický styl autora - G.Boccaccio,
F.Villon, W.Shakespeare, J.Werich,
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● Rozpoznává základní rysy výrazného
individuálního stylu autora.
Z nabídky několika svým stylem odlišných
spisovatelů pozná autora vybrané typické
ukázky.

● Formuluje ústně i písemně dojmy ze
své četby, návštěvy divadelního nebo
filmového představení a názory na
umělecké dílo.

● Tvoří vlastní literární text podle svých
schopností a na základě osvojených
znalostí základů literární teorie.
Napíše krátkou báseň.

● Rozlišuje literaturu hodnotnou a
konzumní, svůj názor doloží argumenty.
Porovná ukázku brakové literatury s
vybraným obsahově a formálně kvalitním
literárním textem.

● Rozlišuje základní literární druhy a
žánry, porovnává je i jejich funkci, uvede
jejich výrazné představitele.
Díla interpretuje s využitím základních
literárně-teoretických pojmů.

● Uvádí základní literární směry a jejich
významné představitele v české a
světové literatuře.

● Porovnává různá ztvárnění téhož
námětu v literárním, dramatickém i
filmovém zpracování.
Vyjádří své pocity z literárního díla a
filmového zpracování, popíše základní
klady a zápory obou zpracování.

● Vyhledává informace v různých typech
katalogů, v knihovně i dalších
informačních zdrojích.
Orientuje se v systému školní knihovny,
pracuje se slovníčkem literárních pojmů,
vyhledává informace na internetu.

K.Čapek, K.H.Borovský, J.Neruda, F.Gelner,
J.Voskovec-J.Werich, B.Hrabal, K.Poláček.
Intepretace literárního textu.
Báseň, poezie.
Literární brak, literární kýč.
Poezie, próza, drama, epika, lyrika.
Realistický román, epigram, psychologický
román, povídka, metafora, metonymie,
personifikace, válečná próza, humor a satira,
literatura a film, písňový text.
Realismus, moderna - prokletí básníci,
naturalismus, symbolismus a dekadence,
avantgarda - futurismus, dadaismus,
poetismus, surrealismus.
Válka v literatuře.
Samisdatová literatura.
Významní představitelé jednotlivých směrů.
Literatura a film - Ostře sledované vlaky,
Vyšší princip, Bílá nemoc
Práce s různými informačními zdroji.

přesahy
Do:
D (9. ročník) :  2. světová válka
D (9. ročník) :  Rozdělený a integrující se svět
Z:
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D (9. ročník) :  2. světová válka
D (9. ročník) :  Rozdělený a integrující se svět

průřezová témata
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH:
- Jsme Evropané

Komunikační a slohová výchva
výstupy učivo

● Odlišuje ve čteném nebo slyšeném
textu fakta od názorů a hodnocení,
ověřuje fakta pomocí otázek
nebo porovnáváním s dostupnými
informačními zdroji.
Kriticky posuzuje zdroje informací na
internetu, porovnává je s  informacemi
z jiných zdrojů. Tvoří otázky, diskutuje o
přečteném textu. Napíše krátkou úvahu.
Připraví proslov, napíše vybraný útvar
publicistického stylu a prezentuje ho na
školní internetové stránce nebo ve školním
časopisu.

● Rozlišuje subjektivní a objektivní
sdělení a komunikační záměr partnera v
hovoru.
Respektuje fakta, snaží se odhadnout
záměr komunikačního partnera.

● Rozpoznává manipulativní komunikaci
v masmédiích a zaujímá k ní kritický
postoj.
Rozlišuje mezi událostí a jejím hodnocením
či komentováním.

● Dorozumívá se kultivovaně,výstižně,
jazykovými prostředky vhodnými pro
danou komunikační situaci.

● Odlišuje spisovný a nespisovný
projev a vhodně užívá spisovné
jazykové prostředky vzhledem ke
svému komunikačnímu záměru.
Respektuje rozdíly mezi mluveným a
psaným projevem (z hlediska vhodných
jazykových prostředků)

● V mluveném projevu připraveném
i improvizovaném vhodně užívá
verbálních nonverbálních i
paralingválních prostředků řeči.

Kritické čtení (analytické, hodnotící).
Úvaha, proslov.
Sociodrama.
Útvary publicistického stylu.
Komunikační normy, základní mluvené žánry
podle komunikační situace.
Funkční styly.
Slohotvorní činitelé.
Úřední ( oficiální) a  osobní písemný projev.
Verbální a nonverbální komunikace.
Diskuse, zásady dialogu.
Referát.
Východisko a jádro výpovědi.
Další slohové útvary.
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● Zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá
zásad komunikace a pravidel dialogu.

● Využívá základy studijního čtení –
vyhledává klíčová slova, formuluje
hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a
stručné poznámky, výpisky nebo výtah
z přečteného textu, samostatně připraví
a s oporou o text přednese referát.
Tvoří otázky, zaznamená hlavní myšlenky
textu. Podle otázek v textu vyhledává
informace. Potřebné informace vyhledá
v encyklopedii. Zaznamená nejdůležitější
informace. Samostatně tvoří  souvislé
jazykové projevy na základě informací
získaných z různých zdrojů.

● Uspořádá informace v textu s ohledem
na jeho účel, vytvoří koherentní text
s dodržováním pravidel mezivětného
navazování.

● Využívá poznatků o jazyce a stylu
ke gramaticky i věcně správnému
písemnému projevu a k tvořivé práci
s textem nebo i k vlastnímu tvořivému
psaní na základě svých dispozic a
osobních zájmů.
Tvoří jazykově a slohově správné mluvené
i písemné projevy.

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Komunikace
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
- Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
- Stavba mediálních sdělení
- Vnímání autora mediálních sdělení
- Fungování a vliv médií ve společnosti
- Tvorba mediálního sdělení
- Práce v realizačním týmu

Jazyková výchova
výstupy učivo

● Správně třídí slovní druhy, tvoří
spisovné tvary slov a vědomě jich
používá ve vhodné komunikační situaci.

Slovesné třídy a vzory.
Přechodník přítomný a minulý.
Opakování a systematizace učiva ze skladby.
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V jazykovém projevu ustním i písemném
aktivně využívá tvaroslovných poznatků
osvojených v nižších ročnících. K tvoření
správných správných složitějších tvarů
sloves využívá slovesných tříd a vzorů.
Základním způsobem se orientuje v tvarech
přechodníku přítomného a přechodníku
minulého.

● Rozlišuje významové vztahy
gramatických jednotek ve větě a
souvětí.
V mluvené i písemné podobě využívá
jazyka ke kultivovanému a přiměřeně
složitému vyjádření svých myšlenek a k
popisu různých vztahů.

● V písemném projevu zvládá pravopis
lexikální, slovotvorný, morfologický i
syntaktický ve větě jednoduché i v
souvětí.
Zvládá pravopisné jevy osvojené v nižších
ročnících.  Zvládá  interpunkci ve složitém
souvětí i ve větě jednoduché.

● Samostatně pracuje s Pravidly českého
pravopisu, se Slovníkem spisovné
češtiny a s dalšími slovníky a
přiručkami.

● Rozlišuje a příklady v textu dokládá
nejdůležitější způsoby obohacování
slovní zásoby a zásady tvoření
českých slov, rozpoznává přenesená
pojmenování, zvláště ve frazémech.
Orientuje se ve způsobech obohacování
slovní zásoby a ve způsobech tvoření
slov. Na základě algoritmu slovotvorného
rozboru zjistí, jak bylo utvořeno
konkrétní odvozené slovo. V jednoduchých
případech zobecní pro celou skupinu takto
tvořených slov.

● Spisovně vyslovuje česká a běžně
užívaná cizí slova.
Dodržuje zásady spisovné výslovnosti, v
souvislé řeči užívá správný slovní a větný
přízvuk. Vhodnou intonací, pauzami a
frázováním napomáhá srozumitelnosti a
výstižnosti svého projevu.

Prohlubování pravopisného učiva,
interpunkce v souvětí a ve větě jednoduché.
Antonyma, synonyma, slova jednoznačná a
mnohoznačná, spisovná a nespisovná, slova
citově zabarvená.
Odborné názvy.
Způsoby obohacování slovní zásoby (tvoření
slov, přejímání z cizích jazyků, tvoření
sousloví, změna významu).
Tvoření slov odvozováním, skládáním,
zkracováním.
Odvozování příponami a předponami.
Metafora a metonymie.
Hlásky, výslovnost hlásek a souhláskových
skupin, výslovnost zdvojených souhlásek,
ztráta znělosti na konci slova.
Hlavní slovní přízvuk, větná melodie, důraz,
tempo, pauzy.
Psaní a výslovnost slov přejatých.
Upevňování pravopisu.
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4.1.2 Cizí jazyk

Anglický jazyk
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Anglický jazyk vychází ze vzdělávacího oboru
RVP ZV Cizí jazyk. Obsahem je nácvik a rozvoj  řečových dovedností, a to receptivních,
produktivních, interaktivních a mediačních pomocí jazykových prostředků. K jejich rozvíjení
je využívána slovní zásoba stanovených tématických okruhů a komunikačních situací, které
odpovídají vyspělosti žáků, jejich zájmům, nadání a potřebám budoucího povolání.
Žáci začínají s výukou Cizího jazyka – angličtiny v 1. třídě s časovou dotací 1 hodiny týdně. Ve
3. třídě se časová dotace zvýší na  3 hodiny týdně pro každý ročník až do 9. ročníku.
Žáci jsou děleni do skupin podle počtu. Výuka probíhá v klasických třídách. Podle aktuální
potřeby jsou využívány speciální učebny – učebna informatiky, popř. multimediální učebna,
kde jsou k dispozici počítače s internetem, data projektor, multimediální tabule, či DVD a video
přehrávač.
V rámci výuky jsou žáky vypracovávány projekty podle právě probíraných témat, které se stávají
součástí jejich hodnocení. Projekty jsou zpracovávány individuálně nebo ve skupinkách. Podle
možností je organizován studijní poznávací zájezd do Velké Británie za účelem motivace žáků
a poznávání jiných kultur.
Realizovaná průřezová témata
- osobnostní a sociální výchova
- rozvíjí schopnost srovnávat projevy kultury v evropském a globálním kontextu, nacházet
společné znaky a odlišnosti
- kultivuje postoje k Evropě jako širší vlasti a ke světu jako globálnímu prostředí života
- utváří pozitivní postoje k jinakosti a kulturní rozmanitosti
- pomáhá překonávat stereotypy a předsudky
- využívá potenciál médií jako zdroj informací
- uvědomuje si možné dopady svých verbálních i neverbálních projevů
- pochopí cíle a strategie vybraných mediálních obsahů
- rozvíjí porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí a důsledkům lidských
činností na prostředí
- využívá potenciál médií jako zdroj informací
- rozvíjí schopnost poznávat a tolerovat odlišnosti jiných národností
-  kulturní diference a multikulturalita
- uvědomuje si možné dopady svých verbálních i neverbálních projevů
- rozeznává platnost a význam argumentů ve veřejné komunikaci
- rozvíjí komunikační schopnost, zvláště při veřejném vystupování a stylizaci mluveného
projevu
- přispívá ke schopnosti úspěšně a samostatně se zapojit do mediální komunikace
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- rozvíjí si schopnost úspěšně a samostatně se zapojit do mediální komunikace
- získá základní znalosti o různých kulturních skupinách žijících ve světě
- uvědomuje si vlastní identitu a reflektuje vlastní sociokulturní zázemí
Výchovné a vzdělávací strategie
Práce s učebnicí:
V první a druhé třídě se s učebnicí nepracuje, ale výuka probíhá audiorálně, skrze motivační
hry, používání obrázků a skutečných předmětů, pomocí básní a písní si žáci osvojují základní
slovní zásobu, anglickou abecedu a základní gramatické vazby.
Od 3. třídy jsou instrukce zadávané učitelem nebo uvedené v učebnici jen v anglickém jazyce.
Vede tak žáky k pochopení popřípadě k odvozování významu (kompetence k řešení problému).
Při řešení úloh v učebnici či pracovním sešitě dává učitel prostor žákům pro hledání vlastního
postupu práce, pro diskusi mezi ním a žákem a mezi žáky samotnými (kompetence k učení).
Při práci s učebnicí používá učitel různé tvořivé metody zejména při práci s textem, např.:
doplňovací otázky, hra se slovy, skládání částí textu slov a obrázků do jednoho celku atd.
(kompetence  k učení)
Kompetence k řešení problémů a kompetence pracovní
- informativní metody – audiovizuální přednáška, myšlenková mapa, , práce s písemnými
materiály: časopisy, knihy, kartičky; se zvukovými médii: CD, kazety,  s audiovizuálními médii:
video, DVD, s novými médii: internet, výpočetní technika
- projekty
- řešit jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí
- nebát se mluvit anglicky s cizím člověkem
- naučit se opsat obsah myšlenky, chybí-li slovní zásoba
Kompetence komunikativní
- komunikativní metody – práce v malých skupinách, dotazování, interview, metoda řetězové
reakce (tabulka, děti si jí vyplňují pomocí otázek na své spolužáky)
- porozumět jednoduchému sdělení v anglickém jazyce
- umět zformulovat jednoduché myšlenky anglicky
- rozumět promluvě i přiměřenému textu v anglickém jazyce
- využívat dovednosti osvojené v anglickém jazyce k navázání kontaktu či vztahu
Kompetence sociální a personální
- interaktivní hry, učební „kolečko“ (práce v malých skupinkách na stanovištích)
- práce s portfoliem (podporuje sebedůvěru, sebehodnocení)
- v jednoduchých situacích vyžádat a poskytnout pomoc, radu
- dodržovat v anglicky mluvícím prostředí zásady slušného chování
- spolupracovat v anglicky mluvící skupině na jednoduchém úkolu
Kompetence k učení
- brainstorming
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- poslech populární hudby v anglickém jazyce a následné doplňování chybějících částí
- neverbální metody – pantomima (neverbální komunikace)
- práce s portfoliem ( plánuje vhodné způsoby )
- pochopit důležitost komunikovat anglicky pro další studium i praktický život
- propojovat probraná témata a jazykové jevy
- samostatně vyhledávat nástroje k odstraňování problémů při komunikaci v angličtině
Kompetence občanské
- získat představu o zvycích v anglicky mluvících zemích a porovnávat je se zvyky našimi
- umět srovnávat ekologické a environmentální otázky týkající se anglicky mluvících zemí a
České republiky
- samostatně pracovat s dvojjazyčným a výkladovým slovníkem
- využívat anglického jazyka k získávání informací z různých oblastí
Strategie práce
- kladení otázek
- tvoření časového plánu (portfolio)
- diskuse, dialog
- kooperativní učení
- sebehodnocení
Německý jazyk
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Německý jazyk vychází ze vzdělávacího oboru
RVP ZV Cizí jazyk. Obsahem je nácvik a rozvoj  řečových dovedností, a to receptivních,
produktivních, interaktivních a mediačních pomocí jazykových prostředků. K jejich rozvíjení
je využívána slovní zásoba stanovených tématických okruhů a komunikačních situací, které
odpovídají vyspělosti žáků, jejich zájmům, nadání a potřebám budoucího povolání.
S výukou německého jazyka dle ŠVP se začína od 6. ročníku s časovou dotací 3 hodiny týdně
pro každý ročník až do 9. ročníku.
Žáci jsou děleni do skupin podle počtu. Výuka probíhá v klasických třídách. Podle aktuální
potřeby jsou využívány speciální učebny – učebna informatiky, popř. multimediální učebna,
kde jsou k dispozici počítače s internetem, data projektor, multimediální tabule, či DVD a video
přehrávač.
V rámci výuky jsou žáky vypracovávány projekty podle právě probíraných témat, které se stávají
součástí jejich hodnocení. Projekty jsou zpracovávány individuálně nebo ve skupinkách.
Výuka seznamuje žáky také s reáliemi zemí, jež tímto jazykem hovoří. Znalost cizího jazyka
vede žáky k pochopení odlišností kulturních zvyklostí německého jazykového a kulturního
prostředí a ke zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí,
tj. k rozvoji schopnosti interkulturní komunikace.
Žáci v předmětu Německý jazyk směřují k dosažení úrovně A2 dle Společného evropského
referenčního rámce pro jazyky.

Učební plán předmětu
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Ročník 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dotace 0 + 1 0 + 2 3 3 3 3 3 3 3

Povinnost

(skupina)
povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný

Dotace
skupiny

1. ročník - dotace: 0 + 1, povinný

Hrátky s angličtinou
výstupy učivo

● Pochopí obsah a smysl jednoduché,
pomalé a pečlivě vyslovované
konverzace dvou osob z dostatkem
času pro porozumění.
Pozdraví dospělého nebo vrstevníka,
rozloučí se, jednoduše se
představí.
Vyjádří jednoduchým způsobem souhlas a
nesouhlas.
Zeptá se, jak se někomu daří.

● Rozumí jednoduchým pokynům a větám
a adekvátně na ně reaguje.
Naučí se počítat do šestii.
Rozumí jednoduchým otázkám, které se ho
týkají.
Pojmenuje školní potřeby, určí jejich barvu
a počet.
Představí členy rodiny.
Pojmenuje běžné druhy ovoce a zeleniny,
potraviny a nápoje.
Určí podle obrázku domácí zvířata.

Pozdravy, rozloučení.
Zdvořilostní fráze.
Vyjádření souhlasu a nesouhlasu.
Čísla.
Osobní údaje.
Třída.
Školní pomůcky.
Vlastnosti- barvy.
Moje rodina, doma.
Potraviny.
Domácí zvířata.

2. ročník - dotace: 0 + 2, povinný

Anglický jazyk
výstupy učivo

● Pochopí obsah a smysl jednoduché,
pomalé a pečlivě vyslovované
konverzace dvou osob z dostatkem
času pro porozumění.
Pozdraví dospělého nebo vrstevníka v
různou denní dobu, rozloučí se, jednoduše
se

Pozdravy, rozloučení, oslovení.
Zdvořilostní fráze.
Vyjádření souhlasu a nesouhlasu.
Poděkování, prosby, omluvy.
Čísla.
Osobní údaje.
Třída.
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představí, osloví osobu.
Vyjádří jednoduchým způsobem souhlas a
nesouhlas.
Zeptá se, jak se někomu daří, poděkuje,
poprosí a omluví se.
Připraví si se spolužákem krátký rozhovor
nebo scénku.

● Rozumí jednoduchým pokynům a větám
a adekvátně na ně reaguje.
Naučí se počítat do deseti.
Nacvičí si porozumění otázce Kolik?
Tvoří mn. č. podst. jmen – pravidelné tvary.
Rozumí jednoduchým otázkám, které se ho
týkají.
Pojmenuje školní potřeby, určí jejich barvu
a počet.
Představí členy rodiny.
Pojmenuje běžné druhy ovoce a zeleniny,
potraviny a nápoje.
Určí podle obrázku domácí zvířata.
Rozliší je podle hlasů.

● Rozlišuje grafickou a mluvenou podobu
slova.
Vyjmenuje anglickou abecedu.
Vyhláskuje své jméno a známou slovní
zásobu.

● Vyslovuje a čte foneticky správně v
přiměřeném rozsahu slovní zásoby.

● Používá obrázkový abecední slovník
učebnice.
Vyhledává s pomocí učitele známou slovní
zásobu

Školní pomůcky.
Vlastnosti- barvy, malý, velký.
Moje rodina, doma.
Potraviny.
Domácí zvířata.
Abeceda, hláskování.
Rodina a já, ostatní slova z tématických celků.

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Poznávání lidí
- Komunikace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH:
- Objevujeme Evropu a svět
- Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA:
- Kulturní diference

3. ročník - dotace: 3, povinný

Anglický jazyk
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výstupy učivo
● Pochopí obsah a smysl jednoduché,

pomalé a pečlivě vyslovované
konverzace dvou osob z dostatkem
času pro porozumění.
Pozdraví dospělého nebo vrstevníka v
různou denní dobu, rozloučí se, jednoduše
se
představí, osloví osobu.
Vyjádří souhlas a nesouhlas.
Zeptá se, jak se někomu daří, poděkuje,
poprosí a omluví se.
Připraví si se spolužákem krátký rozhovor
nebo scénku.

● Rozumí jednoduchým pokynům a větám
a adekvátně na ně reaguje.
Naučí se počítat do dvaceti.
Procvičí si porozumění otázce Kolik?
Tvoří mn. č. podst. jmen – pravidelné tvary.
Porozumí otázce Kolik je ti let? a odpoví na
ni.
Přečte jednoduchá slovní spojení.
Rozumí jednoduchým otázkám, které se ho
týkají.
Pojmenuje školní potřeby, určí jejich barvu
a počet, použije neurčitý člen a, an.
Čte jednoduché věty typu This is…, These
are….
Popíše základní vlastnosti předmětů.
Představí členy rodiny.
Užívá neurčitý člen a/an.
Pojmenuje běžné druhy ovoce a zeleniny,
potraviny a nápoje.
Určí podle obrázku domácí zvířata.
Rozliší je podle hlasů.

● Rozlišuje grafickou a mluvenou podobu
slova.
Vyjmenuje anglickou abecedu.
Vyhláskuje své jméno a známou slovní
zásobu.

● Vyslovuje a čte foneticky správně v
přiměřeném rozsahu slovní zásoby.
Čte známá jména, slova, nápisy a velmi
jednoduché věty.
V jednoduchých textech najde známá slova
a věty.

Pozdravy, rozloučení, oslovení.
Zdvořilostní fráze.
Vyjádření souhlasu a nesouhlasu.
Poděkování, prosby, omluvy.
Čísla.
Osobní údaje.
Třída.
Školní pomůcky.
Vlastnosti- barvy, malý, velký.
Moje rodina, doma.
Potraviny.
Zvířata.
Abeceda, hláskování.
Rodina a já, ostatní slova z tématických celků.
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Pochopí, o čem je jednoduchý příběh s
obrázky.
Čte a rozumí jednoduchým pokynům v
učebnici .

● Používá obrázkový abecední slovník
učebnice.
Vyhledává s pomocí učitele známou slovní
zásobu.

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Poznávání lidí
- Komunikace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH:
- Objevujeme Evropu a svět

4. ročník - dotace: 3, povinný

Anglický jazyk
výstupy učivo

● Reprodukuje ústně i písemně obsah
přiměřeně obtížného textu a jednoduché
konverzace.
Vyhledává odpověď.

● Aktivně se zapojí do jednoduché
konverzace, poskytne požadovanou
informaci.
Počítá do 100, sčítá a odčítá.
Rozlišuje základní a řadové číslovky.
Vytvoří otázku  a jednoduše na ni odpoví.
Požádá slušně o jídlo a pití.

● Sestaví gramaticky a formálně správně
jednoduché sdělení, krátký text a
odpověď na sdělení.
V jednoduchém popisu užívá spojení I have
got, she ( he ) has got, používá zájmena
her, his.
Pojmenuje běžná domácí zvířata, krátce
popíše jejich vzhled a způsob života.
Používá synonyma a antonyma.
Časuje sloveso can.

● Obměňuje krátké texty a doplňuje
chybějící informace do textu.
Přečte a přeloží jednoduché pohádky.
Využije obrazových a poslechových
materiálů při práci.

Texty přiměřeného rozsahu a známé slovní
zásoby.
Čísla 1 – 100 Kolik je hodin?
What?, When?, How?, Where?, Who?, What
time?
What is it?
Is it…?
Do you like…? a Do you eat…?
Have you got a…?,
How many….?,
Where is…?
Do you like…?
Can you…?
Does she, he like?
Where is/are…?, Where can I buy…?
Do you like… Can you use… What do you
do?
Ve třídě – školní pomůcky, potřeby, osoby,
nábytek.
Dopis.
Ovoce a zelenina, jídlo a pití, barvy.
Moje rodina, doma.
Předložky: between, opposite, next to, on the
right, on the left.
There is, there are.
Hračky.
I have got a…, I haven´t got a…
Lidské tělo a zdraví člověka.
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Pochopí smysl a význam jednotlivých
svátků.
Pojmenuje nadpřirozené bytosti, vánoční
předměty.
Rozeznává anglicky mluvící země, najde
je na mapě, poskytne o nich základní
informace v mateřském jazyce.

● Používá dvojjazyčný slovník.
Při práci používá dvojjazyčný slovník.

● Rozumí obsahu a smyslu jednoduchých
autentických materiálů (časopisy,
obrazové a poslechové materiály) a
využívá je při své práci.
Popíše počítač, vyjádří svůj vztah k
počítačům.
Orientuje se v základních počítačových
pojmech na klávesnici.
Vybírá známé informace z většího celku.

● Čte nahlas plynule a foneticky správně
jednoduché texty obsahující známou
slovní zásobu.
Čte krátké texty ze známých tématických
okruhů.
Čte přiměřené texty o postavičkách.
Čte texty z učebnice.

● Rozumí známým slovům a
jednoduchým větám se vztahem k
osvojovaným tématům.
Používá základní syntaktické struktury.

Zvířata.
Can/Can´t.
Pohádky.
Tradice a zvyky, svátky anglicky mluvících
zemí (Halloween, Vánoce, Velikonoce...).
Reálie anglicky mluvících zemí- mapa.
Počítač.
Internet.
Výukové programy.
Poslechová cvičení z učebnice.
Autentické audiovizuální materiály.
Fonetický zápis.
Vázání slov.
Přízvuk ve slově.
Intonace a přízvuk v anglické větě.
Pořádek slov ve větě.
Odlišnosti českého a anglického slovosledu.

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Poznávání lidí
- Komunikace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH:
- Evropa a svět nás zajímá
- Objevujeme Evropu a svět
- Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA:
- Kulturní diference
- Multikulturalita

5. ročník - dotace: 3, povinný

Anglický jazyk
výstupy učivo
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● Reprodukuje ústně i písemně obsah
přiměřeně obtížného textu a jednoduché
konverzace.
Vyhledává odpověď.

● Aktivně se zapojí do jednoduché
konverzace, poskytne požadovanou
informaci .
Počítá do 100, sčítá a odčítá.
Rozlišuje základní a řadové číslovky.
Vytvoří otázku  a jednoduše na ni odpoví.

● Sestaví gramaticky a formálně správně
jednoduché sdělení, krátký text a
odpověď na sdělení.
Utvoří množné číslo podst. jmen.
Napíše slovem číslovky základní.
Zvládá základní pokyny k práci.
Napíše samostatně dopis o sobě a své
rodině.
Pojmenuje jednotlivé části dne a činnosti.
Určí čas po hodinách.
Pojmenuje různé typy zájmů a zálib.
Vyjádří postoj svůj a svých spolužáků k nim.
Užívá gerundium po slovese like  -ing.
Časuje slovesa v přítomném čase prostém.
Užívá vazbu průběhového času.
Popíše, co má na sobě on a jeho spolužáci.
Pojmenuje běžná domácí zvířata, krátce
popíše jejich vzhled a způsob života.
Používá synonyma a antonyma.
Časuje sloveso can.
Zná názvy částí města podle plánku.
Používá slovní zásobu a fráze spojené s
nakupováním.
Užívá spojení I like – I don ´t like.
Užívá základní vazby v minulém čase –
sloveso být a mít.

● Obměňuje krátké texty a doplňuje
chybějící informace do textu.
Přečte a přeloží jednoduché pohádky.
Využije obrazových a poslechových
materiálů při práci.
Pochopí smysl a význam jednotlivých
svátků.
Pojmenuje nadpřirozené bytosti, vánoční
předměty.

Tematické okruhy
Čísla 1 – 100.
Kolik je hodin?
What?, When?, How?, Where?, Who?, What
time?
What is it?
Is it…?
Do you like…? a Do you eat…?
Have you got a…?,
How many….?,
Where is…?
Do you like…?
Can you…?
Does she, he like?
Where is/are…?, Where can I buy…?
Do you like… Can you use a computer?
Rodina.
Časové rozvržení dne, rozvrh hodin, zájmy a
záliby, sport a hry.
Kladné a záporné věty.
Dny v týdnu a roční období.
Oblečení.
Zvířata – domácí  a ze ZOO.
Can/can´t.
Ve městě.
Vazba I´d like.
Obchody, ceny.
Státy a národnosti.
Zaměstnání.
Pohádky.
Tradice a zvyky, svátky anglicky mluvících
zemí (Halloween, Vánoce, Velikonoce...).
Reálie anglicky mluvících zemí- mapa.
Počítač.
Internet.
Výukové programy.
Poslechová cvičení z učebnice.
Autentické audiovizuální materiály.
Fonetický zápis.
Vázání slov.
Přízvuk ve slově.
Intonace a přízvuk v anglické větě.
Pořádek slov ve větě.
Odlišnosti českého a anglického slovosledu.
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Rozeznává anglicky mluvící země, najde
je na mapě, poskytne o nich základní
informace v mateřském jazyce.

● Používá dvojjazyčný slovník.
● Rozumí obsahu a smyslu jednoduchých

autentických materiálů (časopisy,
obrazové a poslechové materiály) a
využívá je při své práci.
Popíše počítač, vyjádří svůj vztah k
počítačům.
Orientuje se v základních počítačových
pojmech na klávesnici.
Vybírá známé informace z většího celku.

● Čte nahlas plynule a foneticky správně
jednoduché texty obsahující známou
slovní zásobu.
Čte krátké texty ze známých tématických
okruhů.
Čte přiměřené texty o postavičkách.
Čte texty z učebnice.

● Rozumí známým slovům a
jednoduchým větám se vztahem k
osvojovaným tématům.
Používá základní syntaktické struktury.

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Komunikace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH:
- Evropa a svět nás zajímá
- Objevujeme Evropu a svět
- Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA:
- Kulturní diference
- Multikulturalita

6. ročník - dotace: 3, povinný

Anglický jazyk
výstupy učivo

● Čte nahlas plynule a foneticky správně
texty přiměřeného rozsahu.
Čte text z učebnice v přiměřeném rozsahu
a v přiměřené slovní zásobě.
Čte autentický text.

Rozhovory.
Komiksy.
Kratší doplňkové texty.
Texty v učebnici.
Práce s mapou.
Audiovizuální materiály.
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● Rozumí obsahu jednoduchých textů
v učebnici a obsahu autentických
materiálů s využitím vizuální opory, v
textech vyhledává známé výrazy, fráze a
odpovědi na otázky.
Orientuje se v názvech národností a států.
Vyhledává informaci v textu a odpovídá na
položenou otázku.
Prohlubuje si informace o Spojeném
království Velké Británie a Severního Irska.

● Rozumí jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvě a konverzaci.
Vybírá z poslechu informace, které
potřebuje, a dokáže s nimi dále pracovat.
Rozumí hlavním myšlenkám vysloveným
spisovným jazykem o tématech, se kterými
se setkává ve škole, ve svém okolí nebo
která ho zajímají.
Rozumí rozhovoru o každodenních
tématech.

● Jednoduchým způsobem se domluví v
běžných každodenních situacích.
V rozhovorech s partnerem používá
oslovení, pozdrav, přivítání, omluvu,
poděkování a reaguje na ně.
Představí se, požádá o pomoc, službu,
informaci, popřeje.
Vyjádří souhlas nebo nesouhlas.
Hovoří o každodenních situacích a
zálibách.

● Odvodí pravděpodobný význam z
kontextu textu.
Vyhledává neznámá slova v textu a snaží
se odvodit jejich význam.

● Používá dvojjazyčný slovník.
Používá dvojjazyčný slovník k vyhledávání
neznámých slov při práci s textem.

● Sestaví jednoduché (ústní i písemné)
sdělení týkající se situací souvisejících
s životem v rodině, škole a probíranými
tématickými okruhy.
Napíše neformální dopis a pohlednici.
Doplní jednoduchý dotazník nebo formulář.
Napíše jednoduché sdělení na dané téma.
Jednoduchým způsobem popíše obraz.

Tematické okruhy čerpané z učebnice
Oslovení, reakce na oslovení, pozdrav,
přivítání, rozloučení, představování, omluva,
reakce na omluvu, poděkování a reakce
na poděkování, prosba, žádost, přání,
blahopřání, žádost o pomoc, službu,
informaci, souhlas/nesouhlas.
Osobní informace- rodina.
Země.
Sport.
Oblečení.
Části těla.
Zvířata.
Čas.
Škola.
Texty přiměřené slovní zásoby
Dopis.
Pohlednice.
Formulář.
Dotazník.
Popis známé osobnosti.
Osobní, ukazovací a přivlastňovací zájmena.
Přítomný čas prostý a průběhový.
Some/any.
Základní předložky s místem a časem.
Stupňování přídavných jmen - 2.stupeň.
Otázky začínající tázacím zájmenem (What?,
Where?, How?, When?, Who?, How many?,
How long?)
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● Písemně, gramaticky správně tvoří a
obměňuje jednoduché věty a krátké
texty.
Vytvoří jednoduchý souvislý text  na téma,
které dobře zná.
Rozlišuje jednotné a množné číslo a
kvantifikuje ho (some/any).
Stupňuje přídavná jména a porovnává
předměty nebo osoby.
Rozlišuje tvary sloves přítomného  času
prostého a průběhového.
Dodržuje správný pořádek slov ve větě.

● Vyžádá jednoduchou informaci.
Žádá o radu, informaci, upřesnění, dotáže
se na směr a cestu.
Tvoří jednoduché otázky.

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Komunikace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH:
- Evropa a svět nás zajímá
- Objevujeme Evropu a svět
- Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA:
- Kulturní diference
- Lidské vztahy
- Multikulturalita
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
- Tvorba mediálního sdělení

Německý jazyk
výstupy učivo

● Čte nahlas plynule a foneticky správně
texty přiměřeného rozsahu.
Čte učebnicové texty a jednoduché
autentické texty přiměřeného rozsahu a
obtížnosti.

● Rozumí obsahu jednoduchých textů
v učebnici a obsahu autentických
materiálů s využitím vizuální opory, v
textech vyhledává známé výrazy, fráze a
odpovědi na otázky.
Orientuje se v názvech národností a států;
vyhledává informace v textu a odpovědi

Články v učebnici, kratší doplňkové texty,
komiksy, rozhovory.
Učebnicové texty; doplňkové autentické
texty; práce s mapou
Audiovizuální materiály; poslechová cvičení;
rozhovory na probíraná témata (škola,
zvířata, ZOO, volný čas, bydlení).
Základní obraty společenské konverzace a
jednoduché rozhovory na probíraná témata
(škola, zvířata, ZOO, volný čas, bydlení).
Krátké autentické texty ke známým tématům.
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na jasně formulované otázky; prohlubuje si
znalosti o německy mluvících zemích.

● Rozumí jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvě a konverzaci.
Vybírá z textu potřebné informace a
dále s nimi pracuje; Rozumí hlavním
myšlenkám mluveného projevu, který je
pronášen srozumitelně spisovným jazykem
o důvěrně známých tématech, se kterými
se setkává ve škole; Rozumí rozhovoru o
běžných každodenních tématech.

● Jednoduchým způsobem se domluví v
běžných každodenních situacích.
V rozhovorech s partnerem používá
oslovení, pozdrav, přivítání, omluvu,
poděkování a reaguje na ně. Představí
se, požádá o pomoc, službu, informaci,
popřeje. Vyjádří souhlas, či nesouhlas,
hovoří o každodenních situacích a
zálibách.

● Odvodí pravděpodobný význam z
kontextu textu.
Vyhledává v textu neznámá slova a snaží
se odvodit jejich význam.

● Používá dvojjazyčný slovník.
Používá dvojjazyčný slovník k vyhledávání
neznámých slov při práci s neznámým
textem

● Sestaví jednoduché (ústní i písemné)
sdělení týkající se situací souvisejících
s životem v rodině, škole a probíranými
tématickými okruhy.
Napíše krátký neformální dopis a
pohlednici; vyplní jednoduchý dotazník
a formulář; napíše jednoduché sdělení
na známé téma; jednoduchým způsobem
popíše obrázek (situaci).

● Písemně, gramaticky správně tvoří a
obměňuje jednoduché věty a krátké
texty.
Vytvoří jednoduchý souvislý text na téma,
které dobře zná. Při sestavení textu využívá
probrané gramatické struktury.

● Vyžádá jednoduchou informaci.

Dopis, pohlednice, formulář, dotazník, popis
(základní informace o obci, bytě, popis
zvířete), průběh dne.
Préteritum (haben, sein); modální slovesa;
rozkazovací způsob; perfektum, osobní a
přivlastňovací zájmena; předložky se 3. a 4.
pádem.
W-otázky; rozhovory zaměřené na získávání
základních informací s ohledem na probíraná
témata.
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Požádá o radu, informaci, upřesnění,
dotáže se na směr a cestu. Pokládá
jednoduché otázky týkající se důvěrně
známých témat.

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Komunikace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH:
- Evropa a svět nás zajímá
- Objevujeme Evropu a svět
- Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA:
- Kulturní diference
- Multikulturalita

7. ročník - dotace: 3, povinný

Anglický jazyk
výstupy učivo

● Čte nahlas plynule a foneticky správně
texty přiměřeného rozsahu.
Čte text z učebnice v přiměřeném rozsahu
a v přiměřené slovní zásobě.
Čte autentický text.

● Rozumí obsahu jednoduchých textů
v učebnici a obsahu autentických
materiálů s využitím vizuální opory, v
textech vyhledává známé výrazy, fráze a
odpovědi na otázky.
Orientuje se v názvech národností a států.
Vyhledává informaci v textu a odpovídá na
položenou otázku.
Podle pokynů vyhledává informace pomocí
informačních technologií, tyto údaje dále
používá.
Prohlubuje si informace o Spojeném
království Velké Británie a Severního Irska.

● Rozumí jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvě a konverzaci.
Vybírá z poslechu informace, které
potřebuje, a dokáže s nimi dále pracovat.
Rozumí hlavním myšlenkám vysloveným
spisovným jazykem o tématech, se kterými
se setkává ve škole, ve svém okolí nebo
která ho zajímají.

Rozhovory .
Komiksy.
Kratší doplňkové texty.
Texty v učebnici a na internetu.
Práce s mapou.
Audiovizuální materiály.
Tematické okruhy čerpané z učebnice.
Oslovení, reakce na oslovení, pozdrav,
přivítání, rozloučení, představování, omluva,
reakce na omluvu, poděkování a reakce
na poděkování, pozvání,  prosba, žádost,
přání, blahopřání, žádost o pomoc, službu,
informaci, souhlas/nesouhlas.
Osobní informace- rodina.
Pokoje, Nábytek a vybavení.
Jídlo a pití.
Odpočinkové aktivity.
Škola.
Nakupování.
Město.
Osobní údaje.
Budovy a místa.
Zeměpisné údaje.
Dopis.
Pohlednice.
Formulář.
Dotazník.
Popis známé osobnosti.
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Rozumí rozhovoru nad každodenními
tématy.

● Jednoduchým způsobem se domluví v
běžných každodenních situacích.
V rozhovorech s partnerem používá
oslovení, pozdrav, přivítání, omluvu,
poděkování a reaguje na ně.
Představí se, požádá o pomoc, službu,
informaci, popřeje.
Vyjádří souhlas nebo nesouhlas.
Hovoří o každodenních situacích a
zálibách.

● Odvodí pravděpodobný význam z
kontextu textu.
Vyhledává neznámá slova v textu a snaží
se odvodit jejich význam.

● Používá dvojjazyčný slovník.
Používá dvojjazyčný slovník k vyhledávání
neznámých slov při práci s textem.

● Sestaví jednoduché (ústní i písemné)
sdělení týkající se situací souvisejících
s životem v rodině, škole a probíranými
tématickými okruhy.
Napíše neformální dopis a pohlednici.
Doplní jednoduchý dotazník nebo formulář.
Napíše jednoduché sdělení na dané téma.
Jednoduchým způsobem popíše obraz.

● Písemně, gramaticky správně tvoří a
obměňuje jednoduché věty a krátké
texty.
Vytvoří jednoduchý souvislý text  na téma,
které dobře zná.
Rozlišuje jednotné a množné číslo a
kvantifikuje ho.
Určuje minulé tvary. nepravidelných sloves.
Stupňuje přídavná jména a porovnává
předměty nebo osoby.
Rozlišuje tvary sloves přítomného,
minulého a budoucího  času.
Tvoří krátký text o plánované budoucnosti.
Dodržuje správný pořádek slov ve větě.

Chat.
E-mail.
SMS.
Osobní, ukazovací a přivlastňovací zájmena.
Přítomný čas prostý a průběhový.
Předložky s místem a časem.
Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména.
Slovesa vážící se s gerundiem (like, hate...).
Minulý čas prostý.
Stupňování přídavných jmen.
Plánovaná budoucnost – going to.
Otázky začínající tázacím zájmenem (What?,
Where?, Which?, How?, When?, Who?, How
much/many?)
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● Vyžádá jednoduchou informaci.
Žádá o radu, informaci, upřesnění, dotáže
se na směr a cestu.
Tvoří jednoduché otázky.

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Komunikace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH:
- Evropa a svět nás zajímá
- Objevujeme Evropu a svět
- Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA:
- Kulturní diference
- Lidské vztahy
- Multikulturalita
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
- Tvorba mediálního sdělení

Německý jazyk
výstupy učivo

● Čte nahlas plynule a foneticky správně
texty přiměřeného rozsahu
Čte učebnicové texty a autentické texty
přiměřeného rozsahu a obtížnosti.

● Rozumí obsahu jednoduchých textů
v učebnici a obsahu autentických
materiálů s využitím vizuální opory, v
textech vyhledává známé výrazy, fráze a
odpovědi na otázky.
Vyhledává v textu informace, odpovídá
na otázky k textu. Dle pokynů vyhledává
informace pomocí informačních technologií
a s informacemi dále pracuje. Prohlubuje si
znalosti reálií německy mluvících zemí.

● Rozumí jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvě a konverzaci.
Vybírá z poslechu potřebné informace
a dále s nimi pracuje. Rozumí hlavním
myšlenkám mluveného projevu, který je
pronášen srozumitelně spisovným jazykem
o důvěrně známých tématech, se kterými
se setkává ve škole.  Rozumí rozhovoru o
běžných každodenních tématech.

Učebnicové texty; doplňkové autentické
texty; komiksy; rozhovory.
Texty v učebnici a na internetu zaměřené na
probíraná témata; doplňkové texty k reáliím
německy mluvících zemí.
Audiovizuální materiály (učebnicové i
autentické); poslechová cvičení; rozhovory
na probíraná témata (jídlo, restaurace,
pohádky, komunikace, oblečení, móda,
nakupování).
Základní obraty společenské konverzace a
jednoduché rozhovory na probíraná témata
(jídlo, restaurace, pohádky, komunikace,
oblečení, móda, nakupování).
Přiměřeně obtížné autentické texty, které
pojednávají o důvěrně známých tématech.
Přiměřeně obtížné autentické texty.
Dopis, pohlednice, formulář, dotazník, popis
osoby, chat, E-mail, SMS.
Stupňování přídavných jmen a příslovcí;
modální slovesa; vedlejší věty; préteritum.
Rozhovory k probíraným tématům.
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● Jednoduchým způsobem se domluví v
běžných každodenních situacích.
V rozhovorech s partnerem používá
oslovení, pozdrav, přivítání, omluvu,
poděkování a reguje na ně. Představí
se, požádá o pomoc, službu, informaci,
popřeje. Vyjádří souhlas či nesouhlas,
hovoří o každodenních situacích a
zálibách.

● Odvodí pravděpodobný význam z
kontextu textu.
Vyhledává v textu neznámá slova a snaží
se odvodit jejich význam.

● Používá dvojjazyčný slovník.
Používá dvojjazyčný slovník k vyhledávání
neznámých slov při práci s neznámým
textem.

● Sestaví jednoduché (ústní i písemné)
sdělení týkající se situací souvisejících
s životem v rodině, škole a probíranými
tématickými okruhy.
Napíše krátký neformální dopis a
pohlednici, vyplní jednoduchý dotazník a
formulář.
Napíše jednoduché sdělení na známé
téma.
Jednoduchým způsobem popíše obrázek
(situaci).

● Písemně, gramaticky správně tvoří a
obměňuje jednoduché věty a krátké
texty.
Vytvoří jednoduchý souvislý text na téma,
které dobře zná. Při sestavení textu využívá
probrané gramatické struktury.

● Vyžádá jednoduchou informaci.
Požádá o radu, informaci, upřesnění,
dotáže se na směr a cestu. Pokládá
jednoduché otázky týkající se důvěrně
známých témat.

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Komunikace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH:
- Evropa a svět nás zajímá
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- Objevujeme Evropu a svět
- Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA:
- Kulturní diference
- Multikulturalita

8. ročník - dotace: 3, povinný

Anglický jazyk
výstupy učivo

● Čte nahlas plynule a foneticky správně
texty přiměřeného rozsahu.
Čte text z učebnice v přiměřeném rozsahu
a v přiměřené slovní zásobě.
Čte autentický text – návody, prospekty,
inzeráty.
Používá autentické novinové články.

● Rozumí obsahu jednoduchých textů
v učebnici a obsahu autentických
materiálů s využitím vizuální opory, v
textech vyhledává známé výrazy, fráze a
odpovědi na otázky.
Vyhledává informaci v textu a odpovídá na
položenou otázku.
Podle pokynů vyhledává informace pomocí
informačních technologií, tyto údaje dále
používá.
Rozumí popisu událostí , pocitů a přání.
Vyhledá konkrétní informace v
jednoduchých každodenních materiálech.

● Rozumí jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvě a konverzaci.
Vybírá z poslechu informace, které
potřebuje, a dokáže s nimi dále pracovat.
Rozumí hlavním myšlenkám vysloveným
spisovným jazykem o tématech, se kterými
se setkává ve škole, ve svém okolí nebo
která ho zajímají.
Rozumí rozhovoru nad každodenními
tématy.
Dokáže pochopit smysl krátkých jasných
jednoduchých zpráv a hlášení.
Poslouchá s porozuměním souvislé projevy
učitele, monologické i dialogické projevy
rodilých mluvčích přímé i reprodukované ze
zvukového záznamu nebo videozáznamu.

Rozhovory.
Souvislejší texty na téma:
Ochrana životního prostředí.
Životní styl.
Moderní hudba.
Upravené texty anglicky píšících autorů.
Sport.
Jednodušší novinové články.
Informační letáky spojené s cestováním.
Iinzeráty, prospekty a autentické jídelní lístky.
Audiovizuální materiály.
Tematické okruhy čerpané z učebnice.
Moderní hudební produkce.
Oslovení, reakce na oslovení, pozdrav,
přivítání, rozloučení, představování, omluva,
reakce na omluvu, poděkování a reakce
na poděkování, prosba, žádost, přání,
blahopřání, žádost o pomoc, službu,
informaci, souhlas/nesouhlas, pochybnost,
překvapení, naděje a návrh, doporučení,
pravidla a regulace.
Osobní informace- rodina.
Každodenní situace.
Nakupování.
Město.
Cestování.
Hudba.
Technika.
Moderní informační technologie – e-mail a
sms.
Počasí.
Jídlo a pití.
Části těla, zdraví.
Sociokulturní prostředí ČR a anglicky
mluvících zemí.
Dopis.
Formulář.
Dotazník.
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● Jednoduchým způsobem se domluví v
běžných každodenních situacích.
V rozhovorech s partnerem používá
oslovení, pozdrav, přivítání, omluvu,
poděkování a reaguje na ně.
Představí se, požádá o pomoc, službu,
informaci, popřeje.
Vyjádří souhlas nebo nesouhlas.
Hovoří o každodenních situacích a
zálibách.
Porovnává vzdělávání a kulturní život u nás
a v anglicky mluvících zemích.

● Sestaví (ústní i písemné) sdělení s
přiměřenou slovní zásobou týkající
se situací souvisejících s životem v
rodině, škole a probíranými tématickými
okruhy.
Napíše formální a neformální dopis.
Doplní dotazník  nebo formulář.
Napíše  sdělení  s přiměřenou slovní
zásobou na dané téma.
Jednoduchým způsobem  popíše situaci.

● Používá dvojjazyčný slovník, vyhledá
informaci nebo význam slova ve
vhodném výkladovém slovníku.
Používá dvojjazyčný slovník a výkladový
slovník k vyhledávání neznámých slov při
práci s textem.

● Odvodí pravděpodobný význam nových
slov z kontextu textu.
Vyhledává neznámá slova v textu a snaží
se odvodit jejich význam.
Tvoří synonyma, antonyma známé slovní
zásoby.

● Písemně, gramaticky správně tvoří a
obměňuje jednoduché věty a krátké
texty.
Vytvoří  souvislý text  na téma, které dobře
zná.
Určuje  a  užívá ve větě minulé tvary
nepravidelných sloves.
Rozlišuje tvary sloves budoucího,
přítomného a minulého času.

Popis situace, události.
Email.
Osobní, ukazovací, neurčitá, zvratná  a
přivlastňovací zájmena.
Předložky s místem a časem, označující
směr.
Minulý čas prostý.
Plánovaná budoucnost – going to, přítomný
čas průběhový.
Předpřítomný čas prostý.
Vztažná zájmena (who, where).
Příslovce způsobu.
Způsobová slovesa.
Budoucí čas prostý vyjádřený pomocným
slovesem will.
Návrhy a nabídky.
Zjišťovací otázky začínající tázacím
zájmenem (What?,  Where?, Which?, How?,
When?, Who?, How much/many?, How long?
How often?).
Doplňovací otázky.
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Dodržuje správný pořádek slov ve větě.
● Vyžádá jednoduchou informaci.

Žádá o radu, informaci, upřesnění, dotáže
se na směr a cestu.
Tvoří jednoduché otázky.

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Komunikace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH:
- Evropa a svět nás zajímá
- Objevujeme Evropu a svět
- Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA:
- Kulturní diference
- Lidské vztahy
- Multikulturalita
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
- Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
- Tvorba mediálního sdělení

Německý jazyk
výstupy učivo

● Čte nahlas plynule a foneticky správně
texty přiměřeného rozsahu.
Čte učebnicové texty a autentické texty
přiměřeného rozsahu a obtížnosti.

● Rozumí obsahu jednoduchých textů
v učebnici a obsahu autentických
materiálů s využitím vizuální opory, v
textech vyhledává známé výrazy, fráze a
odpovědi na otázky.
Vyhledává v textu informace, odpovídá
na otázky k textu. Dle pokynů vyhledává
informace pomocí informačních technologií
a s informacemi dále pracuje. Rozumí
popisu událostí, pocitů a přání. Prohlubuje
si znalosti reálií německy mluvících zemí.

● Rozumí jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvě a konverzaci.
Vybírá z poslechu potřebné informace
a dále s nimi pracuje. Rozumí hlavním
myšlenkám mluveného projevu, který je
pronášen srozumitelně spisovným jazykem
o důvěrně známých tématech, se kterými
se setkává ve škole. Rozumí rozhovoru o

Rozhovory.
Obsáhlejší učebnicové texty k probíraným
tématům; autentické materiály (novinové
články, letáky, inzeráty, jídelní lístky, jízdní
řády apod.).
Obsáhlejší učebnicové texty k probíraným
tématům; autentické materiály (novinové
články, letáky, inzeráty, jídelní lístky, jízdní
řády apod.).
Audiovizální materiály; probírané tématické
okruhy; rozhovory.
Běžné konverzační obraty; rozhovory na
blízká a známá témata (rodina, daždodenní
situace, nakupování, město, cestování,
hudba, technika, moderní informační
technologie a komunikační prostředky,
počasí, jídlo a pití, zdravý životní styl,
sociokulturní prostředí ČR a německy
mluvících zemí.
Přiměřeně obtížné autentické texty.
Cizojazyčné texty přiměřené obtížnosti a
rozsahu.
Dopis, formulář, dotazník, popis situace/
události, E-mail
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běžných každodenních tématech. Rozumí
krátkým zprávám a hlášením.

● Jednoduchým způsobem se domluví v
běžných každodenních situacích.
V rozhovorech s partnerem používá
oslovení, pozdrav, přivítání, omluvu,
poděkování a reguje na ně. Představí
se, požádá o pomoc, službu, informaci,
popřeje. Vyjádří souhlas či nesouhlas,
hovoří o každodenních situacích a
zálibách. Porovnává vzdělání a kulturu u
nás a v německy mluvících zemích.

● Odvodí pravděpodobný význam z
kontextu textu.
Vyhledává v textu neznámá slova a snaží
se odvodit jejich význam z kontextu.

● Používá dvojjazyčný slovník.
Používá dvojjazyčný slovník při práci
s textem. Zná možnosti využití dalších
slovníků (jednojazyčné výkladové slovníky,
obrázkové slovníky, tematické slovníky).

● Sestaví jednoduché (ústní i písemné)
sdělení týkající se situací souvisejících
s životem v rodině, škole a probíranými
tématickými okruhy.
Napíše neformální dopis, vyplní dotazník a
formulář. Napíše sdělení na známé téma.
Popíše obrázek (situaci).

● Písemně, gramaticky správně tvoří a
obměňuje jednoduché věty a krátké
texty.
Vytvoří souvislý text na téma, které dobře
zná; používá odpovídající slovní zásobu a
používá probrané gramatické struktury.

● Vyžádá jednoduchou informaci.
Požádá o radu, informaci, upřesnění,
dotáže se na směr a cestu. Pokládá
jednoduché otázky týkající se důvěrně
známých témat.

Vyjádření českého zájmena "svůj";
nepravidelná slovesa; částice; předložkové
vazby; letopočty, řadové číslovky; 2. pád
podstatných jmen; zvratná slovesa; souřadící
spojky; trpný rod; zápor.
Zjišťovací a doplňovací otázky; zvyklosti a
odlišnosti slušné mezilidské komunikace u
nás a v německy mluvících zemích.

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Komunikace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH:
- Evropa a svět nás zajímá
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- Objevujeme Evropu a svět
- Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA:
- Kulturní diference
- Multikulturalita

9. ročník - dotace: 3, povinný

Anglický jazyk
výstupy učivo

● Čte nahlas plynule a foneticky správně
texty přiměřeného rozsahu.
Čte text z učebnice v přiměřeném rozsahu
a v přiměřené slovní zásobě.
Čte autentický text – návody, prospekty,
inzeráty.
Používá autentické novinové články.
Čte umělecké i naučné texty a další
informativní literaturu (mluvnické příručky,
encyklopedie, výkladové slovníky).

● Rozumí obsahu jednoduchých textů
v učebnici a obsahu autentických
materiálů s využitím vizuální opory, v
textech vyhledává známé výrazy, fráze a
odpovědi na otázky.
Vyhledává informaci v textu a odpovídá na
položenou otázku.
Podle pokynů vyhledává informace pomocí
informačních technologií, tyto údaje dále
používá.
Rozumí popisu událostí , pocitů a přání.
Vyhledá konkrétní informace v
jednoduchých každodenních materiálech,
např. v inzerátech, prospektech a jídelních
lístcích.

● Vyhledává informaci v textu a odpovídá
na položenou otázku.
Vybírá z poslechu informace, které
potřebuje, a dokáže s nimi dále pracovat.
Rozumí hlavním myšlenkám vysloveným
spisovným jazykem o tématech, se kterými
se setkává ve škole, ve svém okolí nebo
která ho zajímají.
Rozumí rozhovoru nad každodenními
tématy.

Rozhovory.
Souvislejší texty na téma:
Ochrana životního prostředí, životní styl,
moderní hudba.
Upravené texty anglicky píšících autorů.
Sport.
Jednodušší novinové články.
Informační letáky spojené s cestováním.
Tematické odruhy čerpané z učebnice.
Informační technologie.
Inzeráty.
Prospekty.
Další autentické materiály.
Audiovizuální materiály.
Moderní hudební produkce.
Oslovení, reakce na oslovení, pozdrav,
přivítání, rozloučení, představování, omluva,
reakce na omluvu, poděkování a reakce
na poděkování, prosba, žádost, přání,
blahopřání, žádost o pomoc, službu,
informaci, souhlas/nesouhlas, pochybnost,
překvapení, naděje a návrh, doporučení.
Rodina.
Osobní informace.
Každodenní situace.
Hudba, filmy, knihy.
Materiály a procesy.
Zařízení domu.
Pověry.
Sport.
Budoucí plány a naděje.
Sociokulturní prostředí ČR a anglicky
mluvících zemí.
Dopis.
Formulář.
Dotazník.
Popis situace, události.
Email.
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Dokáže pochopit smysl krátkých jasných
jednoduchých zpráv a hlášení.
Poslouchá s porozuměním souvislé projevy
učitele, monologické i dialogické projevy
rodilých mluvčích přímé i reprodukované ze
zvukového záznamu nebo videozáznamu.

● Jednoduchým způsobem se domluví v
běžných každodenních situacích.
V rozhovorech s partnerem používá
oslovení, pozdrav, přivítání, omluvu,
poděkování a reaguje na ně.
Představí se, požádá o pomoc, službu,
informaci, popřeje.
Vyjádří souhlas, nebo nesouhlas.
Hovoří o každodenních situacích a
zálibách.
Porovnává vzdělávání a kulturní život u nás
a v anglicky mluvících zemích.

● Sestaví (ústní i písemné) sdělení s
přiměřenou slovní zásobou týkající
se situací souvisejících s životem v
rodině, škole a probíranými tématickými
okruhy.
Napíše formální a neformální dopis.
Doplní dotazník  nebo formulář.
Napíše  sdělení  s přiměřenou slovní
zásobou na dané téma.
Jednoduchým způsobem  popíše situaci.

● Používá dvojjazyčný slovník, vyhledá
informaci nebo význam slova ve
vhodném výkladovém slovníku.
Používá dvojjazyčný slovník a výkladový
slovník k vyhledávání neznámých slov při
práci s textem.

● Odvodí pravděpodobný význam nových
slov z kontextu textu.
Vyhledává neznámá slova v textu a snaží
se odvodit jejich význam.
Tvoří synonyma, antonyma známé slovní
zásoby.

● Písemně, gramaticky správně tvoří a
obměňuje jednoduché věty a krátké
texty.

Popis prožitku, vyjádření  názoru.
Texty přiměřeného rozsahu z učebnice.
Kratší neznámé autentické texty.
Trpný rod v čase přítomném a minulém
prostém.
Vedlejší věta (if, when, who, that, which).
Podmínková věta – nultá a budoucí
podmínka.
Nepřímé žádosti a příkazy (ask, tell).
Nepřímá řeč (say).
Tázací dovětky - čas přítomný a minulý.
Předpřítomný čas prostý.
Minulý čas prostý a průběhový.
Způsobová slovesa.
Zjišťovací otázky začínající tázacím
zájmenem (What?,  Where?, Which?, How?,
When?, Who?, How much/many?, How long?
How often?).
Doplňovací otázky.
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Vytvoří  souvislý text  na téma, které dobře
zná.
Určuje  a  užívá ve větě minulé tvary
nepravidelných sloves.
Rozlišuje tvary sloves budoucího,
přítomného a minulého času.
Aplikuje základní pravidla užívání členů.
Tvoří krátký text  obracejíc se do minulosti,
přítomnosti a budoucnosti.
Dodržuje správný pořádek slov ve větě.

● Vyžádá jednoduchou informaci.
Žádá o radu, informaci, upřesnění, dotáže
se na směr a cestu.
Tvoří jednoduché otázky.

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Komunikace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH:
- Evropa a svět nás zajímá
- Objevujeme Evropu a svět
- Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA:
- Kulturní diference
- Lidské vztahy
- Multikulturalita
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
- Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
- Tvorba mediálního sdělení

Německý jazyk
výstupy učivo

● Čte nahlas plynule a foneticky správně
texty přiměřeného rozsahu.
Čte učebnicové texty a autentické texty
přiměřeného rozsahu a obtížnosti -
inzeráty, novinové články, souvislejší texty
týkající se důvěrně známých témat.

● Rozumí obsahu jednoduchých textů
v učebnici a obsahu autentických
materiálů s využitím vizuální opory, v
textech vyhledává známé výrazy, fráze a
odpovědi na otázky.
Vyhledává v textu informace, odpovídá
na otázky k textu. Dle pokynů vyhledává

Rozhovory; souvislejší texty k probíraným
tématům (média, komunikace, život v
německy mluvících zemích, povolání); texty
písní; jednodušší movinové články.
Učebnicové texty k probíraným tématům;
Informační technologie; další autentické
materiály (inzeráty, prospekty, jízdní řády,
jídelní lístky, články z novin a časopisů).
Audivizuální materiály vztahující se k
učebnici a probíraným tématům; moderní
hudební produkce; autentické nahrávky z
médií.
Běžné konverzační obraty, rozhovory na
blízká a známá témata - osobní informace,
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informace pomocí informačních technologií
a s informacemi dále pracuje. Rozumí
popisu událostí, pocitů a přání. Prohlubuje
si znalosti reálií německy mluvících zemí.

● Rozumí jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvě a konverzaci.
Vybírá z poslechu potřebné informace
a dále s nimi pracuje. Rozumí hlavním
myšlenkám mluveného projevu, který je
pronášen srozumitelně spisovným jazykem
o důvěrně známých tématech, se kterými
se setkává ve škole. Rozumí rozhovoru o
běžných každodenních tématech. Rozumí
krátkým zprávám a hlášením.

● Jednoduchým způsobem se domluví v
běžných každodenních situacích.
V rozhovorech s partnerem používá
oslovení, pozdrav, přivítání, omluvu,
poděkování a reguje na ně. Představí
se, požádá o pomoc, službu, informaci,
popřeje. Vyjádří souhlas, či nesouhlas,
hovoří o každodenních situacích a
zálibách. Porovnává vzdělání a kulturu u
nás a v německy mluvících zemích.

● Odvodí pravděpodobný význam z
kontextu textu.
Vyhledává v textu neznámá slova a snaží
se odvodit jejich význam z kontextu.

● Používá dvojjazyčný slovník.
Používá dvojjazyčný slovník při práci
s textem. Zná možnosti využití dalších
slovníků (jednojazyčné výkladové slovníky,
obrázkové slovníky, tematické slovníky).

● Sestaví jednoduché (ústní i písemné)
sdělení týkající se situací souvisejících
s životem v rodině, škole a probíranými
tématickými okruhy.
Napíše neformální i formální dopis. Vyplní
dotazník a formulář, napíše sdělení na
známé téma s použitím odpovídající slovní
zásoby. Popíše situaci, prožitek, vyjádří
emoce.

● Písemně, gramaticky správně tvoří a
obměňuje jednoduché věty a krátké
texty.

každodenní situace, hudba, filmy, knihy,
média, budoucí plány a naděje, sociokulturní
prostředí ČR a německy mluvících zemí.
Přiměřeně obtížné autentické texty.
Cizojazyčné texty přiměřené obtížnosti a
rozsahu.
Dopis, formulář, dotazník, popis situace/
události, E-mail; popis prožitku; vyjádření
názoru.
Použití infinitivu; účelové věty; zvratná
slovesa; příslovce; zájmena; předložky se 2.
pádem; časové údaje; konjunktiv II + opisný
tvar "würde"; skloňování přídavných jmen;
budoucí čas; časové spojky.
Zjišťovací a doplňovací otázky; zvyklosti
a odlišnosti slušné mezilidské komunikace
u nás a v německy mluvících zemích;
rozhovory na probíraná témata a kažodenní
situace.
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Vytvoří souvislý text na téma, které dobře
zná; používá odpovídající slovní zásobu a
používá probrané gramatické struktury.

● Vyžádá jednoduchou informaci.
Požádá o radu, informaci, upřesnění,
dotáže se na směr a cestu. Pokládá
jednoduché otázky týkající se důvěrně
známých témat.

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Komunikace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH:
- Evropa a svět nás zajímá
- Objevujeme Evropu a svět
- Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA:
- Kulturní diference
- Multikulturalita
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4.2 Matematika a její aplikace

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především
na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití
matematiky v reálných situacích. Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém
životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. Pro tuto svoji nezastupitelnou roli
prolíná celým základním vzděláváním od 1. do 9.  očníku a vytváří předpoklady pro další
úspěšné studium.
Vzdělávání klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům
matematiky a jejich vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují některé pojmy, algoritmy,
terminologii, symboliku a způsoby jejich užití.
Vzdělávací obsah oboru Matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tematické okruhy. V
tematickém okruhu Čísla a početní operace na prvním stupni, na který navazuje a dále ho
prohlubuje na druhém stupni tematický okruh Číslo a proměnná, si žáci osvojují aritmetické
operace v jejich třech složkách: dovednost provádět operaci, algoritmické porozumění (proč
je operace prováděna předloženým postupem) a významové porozumění (umět operaci
propojit na reálné situace). Učí se získávat číselné údaje měřením, odhadováním, výpočtem
a zaokrouhlováním. Seznamují se s pojmem proměnná a s její rolí při matematizaci reálných
situací.
V dalším tematickém okruhu Geometrie v rovině a v prostoru žáci určují a znázorňují
geometrické útvary a geometricky modelují reálné situace, hledají podobnosti a odlišnosti
útvarů, které se vyskytují všude kolem nás, uvědomují si vzájemné polohy objektů v rovině
(resp. v prostoru), učí se porovnávat, odhadovat, měřit délku, velikost úhlu, obvod a obsah
(resp. povrch a objem), zdokonalovat svůj grafický projev. Zkoumání tvaru a prostoru vede žáky
k řešení polohových a metrických úloh a problémů, které vycházejí z běžných životních situací.
V tematickém okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty žáci rozpoznávají určité typy změn
a závislostí, které jsou projevem běžných jevů reálného světa, a seznamují se s jejich
reprezentacemi. Uvědomují si změny a závislosti známých jevů, docházejí k pochopení, že
změnou může být růst i pokles a že změna může mít také nulovou hodnotu. Tyto změny a
závislosti žáci analyzují z tabulek, diagramů a grafů, v jednoduchých případech je konstruují
a vyjadřují matematickým předpisem nebo je podle možností modelují s využitím vhodného
počítačového software nebo grafických kalkulátorů. Zkoumání těchto závislostí směřuje k
pochopení pojmu funkce.
Důležitou součástí matematického vzdělávání jsou Nestandardní aplikační úlohy a problémy,
jejichž řešení může být do značné míry nezávislé na znalostech a dovednostech školské
matematiky, ale při němž je nutné uplatnit logické myšlení. Žáci se učí řešit problémové situace
a úlohy z běžného života, pochopit a analyzovat problém, utřídit údaje a podmínky, provádět
situační náčrty, řešit optimalizační úlohy. Řešení logických úloh posiluje vědomí žáka ve vlastní
schopnosti logického uvažování a může podchytit i ty žáky, kteří jsou v matematice méně
úspěšní.
Žáci se učí využívat prostředky výpočetní techniky (především kalkulátory, vhodný počítačový
software, určité typy výukových programů) a používat některé další pomůcky, což umožňuje
přístup k matematice i žákům, kteří mají nedostatky v numerickém počítání a v rýsovacích
technikách. Zdokonalují se rovněž v samostatné a kritické práci se zdroji informací.
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4.2.1 Matematika

1. stupeň
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět v
1. ročníku                   4 hodiny týdně
2. – 3. ročníku   5 hodin týdně
4. ročník                     4 hodiny týdně
5. ročníku                   5 hodin týdně
Vzdělávání v matematice je zaměřeno na
porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům
vzájemné vztahy v matematice
osvojení pojmů, symboliky,
způsoby užití osvojených dovedností   
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické
okruhy:                  
Čísla a početní operace
Závislosti, vztahy a práce s daty
Geometrie v rovině a v prostoru
Nestandardní aplikační úlohy a problémy
Ve vzdělávacím oboru Čísla a početní operace si žáci uvědomují význam matematiky v životě.
Učí se vyjadřovat pomocí čísel. Matematika rozvíjí pozornost, vytrvalost, schopnost rozlišovat,
objevovat a vytvářet různé situace a hlavně dovednost při provádění početních operací. A
seznámí se  základními jednotkami času a hmotnosti.
Ve vzdělávacím oboru Závislosti, vztahy a práce s daty se žáci učí sebedůvěře, kontrole své
práce a srovnávání s prací jiných a tím se rozvíjí jejich schopnost uvažovat. Zjišťují proč je
práce prováděna předloženým postupem a sami se snaží o vyvození závěrů z pozorování se
závěrečnou diskusí.
Ve vzdělávacím oboru Geometrie v rovině a v prostoru  žáci určují a znázorňují základní
geometrické útvary a modelují reálné situace. V reálném světě hledají podobnosti a odlišnosti
útvarů, uvědomují si vzájemné polohy objektů. Učí se základním geometrickým dovednostem
a symbolice : přímka, úsečka, bod, … obdélník, čtverec, trojúhelník, ….. krychle, kvádr, koule,
….  a seznamují se základními jednotkami délky a obsahu.
Ve vzdělávacím oboru Nestandardní aplikační úlohy a problémy žáci řeší jednoduché praktické
slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a
algoritmech školské matematiky.
Předmět matematika je úzce spjat s ostatními předměty (prvouka – převody jednotek času,
hmotnosti, český jazyk – čtení s porozuměním, praktické činnosti – modely krychle, kvádru …,
výtvarná výchova – čáry, linky, rámečky a jiné ).
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2. stupeň
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět
V 6. až 9. ročníku 4 hodiny týdně.
 Vzdělávání v matematice je zaměřeno na
- užití matematiky v reálných situacích
- osvojení pojmů, matematických postupů
- rozvoj abstraktního a exaktního myšlení
- logické a kritické usuzování
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické
okruhy:      
Číslo a proměnná
Závislosti, vztahy a práce s daty
Geometrie v rovině a v prostoru
Nestandardní aplikační úlohy a problémy
Ve vzdělávacím oboru  Číslo a proměnná si žáci osvojují aritmetické operace: dovednost
provádět operaci, algoritmické porozumění a významové porozumění (spojení s realitou).
Ve vzdělávacím oboru Závislosti, vztahy a práce s daty žáci rozpoznávají typy změn a
závislostí z reálného života a seznamují se s jejich reprezentacemi. Docházejí k pochopení,
že změnou může být růst i pokles. Analyzují tabulky, diagramy a grafy a vytvářejí je
v jednoduchých případech pomocí matematických  předpisů nebo s využitím vhodného
počítačového programu. Toto vše směřuje k pochopení pojmu funkce.
Ve vzdělávacím oboru Geometrie v rovině a prostoru žáci určují a znázorňují geometrické
útvary a modelují reálné situace. V reálném světě hledají podobnosti a odlišnosti útvarů,
uvědomují si vzájemné polohy objektů. Porovnávají délky, velikosti úhlů, zjišťují obvody,
obsahy, povrchy a objemy, zdokonalují svůj grafický projev.
Ve vzdělávacím oboru Nestandardní aplikační úlohy a problémy žáci uplatňují logické myšlení,
při němž musí pochopit a analyzovat problémy, třídit údaje, provádět náčrty, a řešit je
nejjednodušším a nejrychlejším způsobem.
Předmět matematika je úzce spjat s ostatními předměty (fyzika – převody jednotek,
rovnice aj.,zeměpis – měřítko, výpočty, aj., chemie – řešení rovnic, převody jednotek, aj.,)
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení:
Učí se přesně a stručně vyjadřovat užíváním mat. jazyka včetně symboliky, prováděním rozborů
a zápisů při úloh a zdokonaluje grafický projev, rozvíjí abstraktní,  kombinatorické a logické
myšlení k věcné a srozumitelné argumentaci. Učitel vede žáky k ověřování výsledků.
zajímá se o nové poznatky
vyhledává a třídí informace
čte s porozuměním



ŠVP - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola"

Generováno programem SMILE verze 2.1.2-0522, vlastníkem licence je Základní škola Žlutice, okres
Karlovy Vary, IČ: 47701412.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.

Strana 113 z 394

využívá a aplikuje poznatky
poznatky dává do souvislostí
vyvozuje závěry
prezentuje svoji práci
samostatně pozoruje, experimentuje
účinně používá  hodnocení a sebehodnocení
Kompetence k řešení problémů:
Učí se rozvíjet důvěru ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh, sebekontrole k
systematičnosti, vytrvalosti a přesnosti, učí se provádět rozbor problémů a plánu řešení,
odhadování výsledků, volby správného postupu, vyhodnocování správnosti výsledku.
uvědomuje si problém
hledá a vybírá řešení
rozlišuje podstatné a nepodstatné
přemýšlí nad problémem
je trpělivý a vytrvalý
obhajuje a vysvětluje svá řešení
rozhoduje se a vybírá možnosti řešení problému
vyhledává informace
požádá, přijímá a nabízí pomoc
pracuje pečlivě
Kompetence pracovní :
Žáci jsou vedeni k vytváření zásoby matematických nástrojů pro řešení reálných situacích v
životě, učí se využívat matematické poznatky a dovednosti v praktických činnostech.
organizuje si pracoviště a čas
plánuje si práci, postup
zná a dodržuje bezpečnostní zásady při práci
spolupracuje – přijímá roli ve skupině a je nucen přizpůsobit se tempu skupiny
vždy dojde ke konci řešení
používá a vybírá různé metody práce, které vedou k cíli
hledá nejlepší možné postupy
pracuje podle návodu (čtení s porozuměním)
váží si práce svých i druhých (hodnocení, ocenění)
Kompetence sociální a personální:
Žáci jsou vedeni ke kritickému usuzování, srozumitelné a věcné argumentaci prostřednictvím
řešení  tématických problémů, ke kolegiální radě a pomoci, učí se pracovat v týmu.
spoluutváří pravidla a také je dodržuje
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pozitivně ovlivňuje vztahy
upevňuje vztahy ve skupině
aktivně naslouchá
přijímá role ve skupině
diskutuje a respektuje jiný názor
nabízí a přijímá pomoc
Kompetence komunikativní:
Žáci se učí přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka  včetně
symboliky.
správně a věcně formuluje myšlenky a názory
vyjadřuje se výstižně, srozumitelně a slušně
rozumí souvislostem
aktivně naslouchá
správně reaguje na podněty
slušně diskutuje s ostatními dětmi i dospělými
argumentuje věcně, vhodně a přiměřeně
aplikuje své poznatky
má dostatečnou slovní zásobu a umí  správně vyslovovat
umí se vyjadřovat nejen ústně, ale i písemně
dodržuje smluvená pravidla
komunikuje pomocí PC, Internetu
používá zásady respektovat a být respektován
Kompetence občanské:
Při zpracování informaci jsou žáci vedeni ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení, učí se
hodnotit svoji práci a práci ostatních, jsou vedeni k ohleduplnosti a taktu, učí se vnímat složitosti
světa.
dodržuje stanovená pravidla ve skupině,třídě, škole, společnosti
je tolerantní k sobě i k druhým
je vstřícný
je ekologicky uvědomělý (výpočty stavu ovzduší)
je zodpovědný za své chování
umí se omluvit, uznat a napravit chybu
má vlastní názor, umí ho vysvětlit a prosadit, ale i ustoupit a přijmout názor druhých , pokud
je lepší
rozhoduje se
uplatňuje svá práva, ale zná i své povinnosti
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Formy a metody práce, které povedou k rozvoji klíčových kompetencí:
skupinová práce
práce ve dvojicích
tematická výuka
projektové vyučování
ekologický výchova
diskuse
dialog
práce s PC, Internetem, odbornými knihami , kalkulátorem
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím,
že vede žáka k:
využívání matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech – odhady, měření
a porovnávání velikostí a vzdáleností, orientace
rozvíjení paměti žáků prostřednictvím matematických výpočtů a osvojováním si nezbytných
matematických vzorců a algoritmů
rozvíjení kombinatorického a logického myšlení, ke kritickému usuzování a srozumitelné
a věcné argumentaci prostřednitvím řešení matematických problémů
rozvíjení abstraktního a exaktního myšlení osvojováním si a využíváním základních
matematických pojmů a vztahů, k porovnávání jejich charakteristických vlastností a na základě
těchto vlastností k určování a zařazování pojmů
vytváření zásoby matematických nástrojů (početních operací, algoritmů, metod řešení úloh)
a k efektivnímu využívání osvojeného matematického aparátu
vnímání složitosti reálného světa a jeho porozumění, k rozvíjení zkušenosti s matamatickým
modelováním ( matematizaci reálných situací), k vyhodnocování matematického modelu
a hranic jeho použití, k poznání, že realita je složitější než její matematický model, že daný
model  může být vhodný pro různorodé situace a jedna situace může být vyjádřena různými
modely
provádění rozboru problému a plánu řešení, odhadování výsledů, volbě správného postupu
k vyřešení problému a vyhodnocování správnosti výsledku vzhledem k podmínkám úlohy
nebo problému
přesnému a stručnému vyjadřování užívání matematického jazyka včetně symboliky,
prováděním rozborů a zápisů při řešení úloh a ke zdokonalování grafického projevu
rozvíjení spolupráce při řešení problémových a aplikovyných úloh vyjadřujících situace
z běžného života a následně k využití získaného řešení v praxi, k poznávání možností
matematiky a skutečnosti, že k výsledku lze dospět různými způsoby
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rozvíjení důvěry ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh, k soustavé sebekontrole při
každém kroku postupu řešení, k rozvíjení systematičnosti, vytrvalosti a přesnosti,k vytváření
dovednosti vyslovovat hypotézy na základě zkušenosti nebo pokusu a k jejich ověřování nebo
vyvracení pomocí proti příkladů

Učební plán předmětu
Ročník 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dotace 4 5 5 3 + 2 3 + 2 4 4 4 3 + 1

Povinnost

(skupina)
povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný

Dotace
skupiny

1. ročník - dotace: 4, povinný

Číslo a početní operace
výstupy učivo

● Používá přirozená čísla k modelování
reálných situací, počítá předměty v
daném souboru, vytváří soubory s
daným počtem prvků.
Zná číslice 1 - 20, umí je napsat a přečíst,
spočítá prvky daného souboru a vytvoří
skupinu prvků s daným počtem prvků

● Čte, zapisuje a porovnává přirozená
čísla v oboru do 20.
Zná význam méně, více, první, poslední,
větší, menší. Umí seřadit čísla podle
velikosti, doplnit chybějící čísla v řadě,
porovnávat množství a jejich číselné
vyjádření.
Zná a používá matematické symboly < ,
>,=.

● Užívá lineární uspořádání - zobrazí číslo
na číselné ose
Zakreslí čísla do 20 na číselnou osu. Dočítá
do 10, 20.

● Provádí zpaměti jednoduché početní
operace s přirozenými čísly.
Zapíše, přečte a vyřeší  příklady na sčítání
a odčítání  v oboru 0 - 20 bez přechodu
desítky.

● Řeší a aplikuje úlohy, ve kterých aplikuje
a modeluje osvojené početní operace.

Čísla 0 - 20
- čtení a psaní číslic 0 - 20
- vytváření a počítání daného souboru prvků
- orientace na číselné ose - porovnávání čísel
- vztahy větší, menší, rovno
- matematické symboly pro porovnávání čísel
(<, >, =)
- číselná osa
- rozklad čísel na desítky a jednotky - součet
a rozdíl  čísel 0 - 10 - součet a rozdíl čísel 10
- 20
- sčítání a odčítání v oboru do 20 bez
přechodu přes desítku
- komunikativní sčítání (záměna sčítanců)
- řešení a tvoření slovních úloh na sčítání,
odčítání v oboru do 20
- řešení a tvoření  slovních úloh  s využitím
vztahů  o n - více, n - méně v oboru do 20
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Řeší  slovní úlohy z reálného života.
přesahy

Do:
ČJL (1. ročník) :  Jazyková výchova
ČaJS (1. ročník) :  Lidé a čas
ČaSP (1. ročník) :  Praktické činnosti

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Rozvoj schopností poznávání
rozvíjení pozornosti a soustředění při získávání nových poznatků
- Poznávání lidí
vzájemné se poznávání v třídním kolektivu

Nestandardní aplikační úlohy a problémy
výstupy učivo

● Řeší jednoduché praktické slovní úlohy
a problémy.
Doplňuje číselné a obrázkové řady.
Doplňuje tabulky a posloupnosti čísel.

- číselné řady, tabulky

Závislosti, vztahy a práce s daty
výstupy učivo

● Popisuje jednoduché závislosti z
praktického života.
Zná značku pro kilogram, litr, korunu.

● Porovnává a třídí data.
Řadí dny v týdnu, měsíce.

- kilogram, litr, koruna
- uspořádání dnů a měsíců

přesahy
Do:
ČaJS (1. ročník) :  Lidé a čas
ČaSP (1. ročník) :  Praktické činnosti

Geometrie v rovině a v prostoru
výstupy učivo

● Rozezná a pojmenuje jednoduché
geometrické útvary, porovnává jejich
velikost.
Rozlišuje a umí pojmenovat jednoduché
geometrické útvary, modeluje je, třídí podle
velikosti, barev. Orientuje se v prostoru –
nahoře, dole, před, za ....
Skládá obrazce z geometrických útvarů.

● Rozezná jednoduchá geometrická
tělesa.

- geometrické útvary – čtverec, obdélník,
trojúhelník, kruh
- skládání obrazců z geometrických útvarů
- stavění staveb ze stavebnic – krychle, koule,
kvádr...
- nahoře, dole, před, za
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Pozná geometrická tělesa – krychle, koule.
Staví stavby ze stavebnice. Orientuje se
v prostoru.

přesahy
Do:
TV (1. ročník) :  Pohybové učení - organizace

2. ročník - dotace: 5, povinný

Číslo a početní operace
výstupy učivo

● Provádí zpaměti jednoduché početní
operace s přirozenými čísly.
Rozkladá čísla na desítky a jednotky, sčítá
a odčítá do 20 s přechodem přes desítku,
řeší příklady s jednou závorkou.

● Řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a
modeluje osvojené početní operace.
Řeší slovní úlohy a sám je tvoří. Řeší slovní
úlohy o  n - více , o n -  méně, v praxi využívá
znalosti o záměně sčítanců.

● Čte, zapisuje a zobrazuje přirozená čísla
v oboru do 100.
Čte a  zapisuje a  čísla do 100. Vytváří
konkrétní soubory s daným počtem prvků.

● Provádí početní operace s přirozenými
čísly.
Zaokrouhluje dané číslo na desítky,
rozkládá číslo  na desítky a jednotky, sčítá a
odčítá desítky, sčítá a odčítá bez přechodu
desítky do 100. Zná význam závorek.
Sčítá a odčítá s přechodem desítky do 100.

● Řeší a tvoří slovní úlohy, ve kterých
aplikuje a modeluje osvojené početní
operace.
Řeší a tvoří jednoduché slovní úlohy
vedoucí ke sčítání a odčítání.
Řeší jednoduché slovní úlohy na násobení
a dělení v oboru násobilek.

● Provádí zpaměti a písemně jednoduché
početní operace.
Seznámí se s principem násobilky čísly  2,
3, 4, 5  v oboru do 50 a s příklady na dělení.

- rozklad čísel na desítky a jednotky
- sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes
desítku
- řešení příkladů s jednou závorkou
- řešení slovních úloh
- slovní úlohy o  n - více , o n -  méně
- záměna sčítanců
- čísla do 100  - konkrétní soubory s daným
počtem prvků
- zaokrouhlování na desítky
- rozklad čísla  na desítky a jednotky
- sčítání a odčítání desítek
- sčítání a odčítání bez přechodu desítky do
100, závorky
- sčítání a odčítáís přechodem desítky do 100
- jednoduché slovní úlohy vedoucí ke sčítání
a odčítání
- princip násobilky čísel  2, 3, 4, 5  v oboru do
50 a příklady na dělení
- jednoduché slovní úlohy na násobení a
dělení v oboru násobilek

přesahy



ŠVP - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola"

Generováno programem SMILE verze 2.1.2-0522, vlastníkem licence je Základní škola Žlutice, okres
Karlovy Vary, IČ: 47701412.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.

Strana 119 z 394

Do:
ČJL (2. ročník) :  Jazyková výchova
ČaJS (2. ročník) :  Lidé a čas

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Sebepoznání a sebepojetí
rozvíjení vztahu ke vzdělání, pozitivní přístup k získávání znalostí
- Kreativita
rozvíjení schopnosti uplatnit své nápady při řešení slovních úloh

Nestandardní aplikační úlohy a problémy
výstupy učivo

● Řeší jednoduché praktické slovní úlohy
a problémy.
Vypočítá cenu nákupu.

- nakupování
- cena zboží

Závislosti, vztahy a práce s daty
výstupy učivo

● Orientuje se v čase, provádí jednoduché
převody jednotek času.
Čte časové údaje na různých typech hodin,
sleduje délku vyučovací hodiny, přestávky,
oběda, délku spánku.

● Orientuje se v čase.
Rozezná časové jednotky den - hodina,
minuta, sekunda.

● Vyhledává, sbírá a třídí data.
Sestavuje tabulky, grafy, čtvercová síť –
sloupec, řádek.

- den, hodina, minuta, sekunda
- orientace v čase: den, hodina, minuta
- tabulky a grafy – počasí, cena zboží

přesahy
Do:
ČaJS (2. ročník) :  Lidé a čas

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Komunikace
rozvíjení schopnosti pracovat s ostatními žáky při řešení obtížných úloh

Geometrie v rovině a v prostoru
výstupy učivo

● Rozezná a pojmenuje jednoduché
geometrické útvary, porovnává jejich
velikost.
Podle obrázků pozná základní geometrické
útvary, zná pojem bod, přímka, čára,
úsečka.

- kreslení  a poznávání základních
geometrických útvarů - čtverec, obdélník,
kruh, trojúhelník
- rýsovací potřeby (tužka, pravítko)
- bod, přímka, úsečka
- rýsování úsečky dané délky na cm
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Kreslí a rýsuje čáry, lomené čáry a úsečky.
● Porovnává velikost útvarů.

Zná základní jednotky délky - metr  a
centimetr.

● Měří a odhaduje délku úseček.
Porovnává úsečky podle velikosti.

● Rozezná a pojmenuje jednoduchá
tělesa.
Pozná geometrická tělesa.

- body  a označení úsečky
- jednotky metr, decimetr a centimetr
- měření úsečky pravítkem a odhad délky
- krychle, kvádr, koule, válec
- modelování těles, užití stavebnic ke
stavbám s těles

přesahy
Do:
ČaSP (2. ročník) :  Praktické činnosti

3. ročník - dotace: 5, povinný

Číslo a početní operace
výstupy učivo

● Čte a zapisuje přirozená čísla v oboru do
1000.
Zapíše a přečte čísla do 1000, počítá po
desítkách a stovkách. Vytváří soubory s
daným počtem prvků.

● Užívá lineární uspořádání - zobrazí číslo
na číselné ose.
Znázorňuje dvojciferná a trojciferná čísla na
číselné ose .

● Užívá a zapisuje vztah rovnosti a
nerovnosti.
Porovnává čísla pomocí číselné osy,
používá k vyjádření porovnání čísel
znaménka <, >, =.

● Provádí jednoduché početní operace.
Seznámí se se  zaokrouhlováním čísel
na desítky, stovky, rozkládá čísla do 1000
v desítkové soustavě, provádí předběžný
odhad výsledku řešení.

● Provádí jednoduché početní operace s
přirozenými čísly.
Sčítá a odčítá násobky sta, řeší slovní úlohy
pomocí jednoduchých rovnic, vyjmenuje
řady násobků od 1 do 10, chápe násobení
jako opakované sčítání stejných sčítanců,

Číselný obor 0 - 1 000
- počítání v oboru do tisíce
- číselná řada do 1000
- porovnávání čísel
- zaokrouhlování na desítky a stovky
- odhad výsledku
- rozklad čísla v desítkové soustavě
- součet a rozdíl čísel
- rovnice
- součet a rozdíl čísel
- výrazy sčítanec, sčítanec, součet,
menšenec, menšitel, rozdíl
- písemné sčítání a odčítání při řešení
slovních úloh
- malá násobilka - násobení a dělení v oboru
násobilek
- slovní úlohy ze života dětí s užitím
osvojených početních operací násobení a
dělení
- slovní úlohy typu n- krát více, n - krát méně
- pamětné násobení dvojciferného čísla
jednociferným
- dělení se zbytkem
- slovní úlohy se dvěma početními výkony
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násobí a dělí v oboru malé násobilky,
připravuje se na dělení se zbytkem.
Seznámí se s výrazy - dělenec, dělitel,
podíl. Řeší a vytváří slovní úlohy se
dvěma různými početními výkony ( sčítání
- odčítání, násobení - sčítání …).

● Provádí jednoduché početní operace v
oboru do 1000.
Písemně sčítá a odčítá dvě trojciferná
čísla, provádí kontrolu výpočtu, umí sčítat a
odčítat zpaměti a písemně.

● Řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a
modeluje osvojené početní operace.
Řeší úlohy o  n - více, o  n - méně. Vytváří
a řeší slovní úlohy na sčítání a odčítání.
Řeší slovní úlohy s pomocí malé násobilky.

● Řeší jednoduché praktické slovní úlohy
a problémy závislé na algoritmech.
Řeší slovní úlohy typu n - krát více, n krát
méně.

● Provádí písemné početní operace v
oboru přirozených čísel.
Pamětně vynásobí dvojciferné číslo
jednociferným.

přesahy
Do:
ČaJS (3. ročník) :  Lidé a čas

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Komunikace
rozvíjení schopnosti pracovat s ostatními žáky
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA:
- Občanská společnost a škola
cvičení sdělit svúj názor při řešení úloh

Závislosti, vztahy a práce s daty
výstupy učivo

● Doplňuje jednoduché závislosti z
praktického života.

- tabulky a grafy, čtvercová síť
- závislost ceny zboží a množství
- čtení údajů z diagramů
- měření a vážení ve správných jednotkách
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Sestavuje a čte tabulky násobků z
praktického života.

přesahy
Do:
ČaJS (3. ročník) :  Lidé a čas

Geometrie v rovině a v prostoru
výstupy učivo

● Porovnává velikosti útvarů, měří a
odhaduje délku úsečky.
Narýsuje a označí bod, přímku, polopřímku,
úsečku - změří úsečku na cm a mm.

● Rozezná, pojmenuje a vymodeluje
jednoduché rovinné útvary.
Rozlišuje rovinné útvary mnohoúhelník,
trojúhelník, obdélník, čtverec, kruh a
kružnic.i
Sestrojí libovolnou kružnici, změří poloměr
dané kružnice. Převede jednotky délky.

● Rozezná a modeluje jednoduché
souměrné útvary.
Modeluje a rozezná jednoduché souměrné
útvary v rovině.

● Rozezná pojmenuje a vymodeluje
jednoduché rovinné útvary- prezentace
v realitě geometrických útvarů.
Vypočítá obvod trojúhelníka, čtverce a
obdélníku sečtením stran.

- přímka, polopřímka, vzájemná poloha dvou
přímek - rovnoběžky, různoběžky,
- kreslení a rýsování rovinných obrazců ve
čtvercové síti
- trojúhelník - rýsování podle daných stran
- kružnice libovolného poloměru, měření
poloměru kružnice
- modelování geometrických útvarů podle
zadání
- stavby ze stavebnic - krychle, kvádr
- zná jednotky délky mm, cm, dm, m, km
- obvod jednoduchých obrazců sečtením
jejich stran (trojúhelník, čtverec, obdélník)

přesahy
Do:
ČaSP (3. ročník) :  Praktické činnosti

průřezová témata
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA:
- Občan, občanská společnost a stát
odopvědný přístup k přípravě na vyučování

Nestandardní aplikační úlohy a problémy
výstupy učivo

● Řeší jednoduché praktické slovní úlohy
a problémy závislé na algoritmech.
Řeší slovní úlohy typu n - krát více, n krát
méně.

- číselné a obrázkové řady

4. ročník - dotace: 3 + 2, povinný
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Číslo a početní operace
výstupy učivo

● Provádí početní operace v oboru
přirozených čísel.
Zapíše a přečte čísla  do 1 000 000 - počítá
po 1000, 10 000, 100 000. Rrozkládá čísla
v desítkové soustavě: 3757 = 3 x 1000 + 7
x 100 + 5 x 10 + 7 x 1 ...
Znázorňuje čísla na číselné ose, porovnává
čísla do 1 000 000, řeší nerovnice typu 452
620 < x < 553 000.
Zaokrouhlí čísla na statisíce, desetitisíce,
tisíce, sta, desítky.
Pamětně násobí a dělí čísla do 1000
000 nejvýše se dvěma různými číslicemi
jednociferným číslem, písemně násobí
jednociferným a dvojciferným činitelem. Při
výpočtech používá závorek.

● Využívá při pamětném i písemném
počítání asociativnost a komutativnost
sčítání.
Pamětně sčítá a odčítá čísla, která mají
nejvýše dvě číslice různé od 0 - např. 8400
- 6200, 250 000 + 56 000  a využívá
asociativnosti a komutativnosti sčítání.
Rozkládá čísla v desítkové soustavě.

● Provádí písemné početní operace.
Písemně sčítá alespoň tři čísla, odčítá od
jednoho čísla dvě čísla....

● Provádí odhad a kontrolu svého
výpočtu.
Provádí kontrolu výpočtů a odhady
výsledků.

● Řeší a tvoří slovní úlohy.
Řeší slovní úlohy vedoucí k porovnávání
čísel - nerovnice, provádí početní výkony s
čísly v daném oboru, řeší slovní úlohy se
vztahy o n - více, o n - méně, n krát více,
n krát méně.

Číselný obor 0 - 1 000 000
- čtení a zápis čísel do 1000 000
- počítání do miliónu po 1000, 10 000, 100
000
- rozklad čísel v desítkové soustavě
- porovnávání čísel - nerovnice
- zaokrouhlování čísel
- rozklad čísel v desítkové soustavě
- sčítání a odčítání čísel, která mají nejvýše
dvě číslice různé od 0
- sčítání alespoň 3 čísel
- odčítání dvou čísel od jednoho (vztah mezi
sčítáním a odčítáním)
- násobení a dělení čísel v daném oboru
číslem 10, 100, 1000
- vztahy mezi násobením a dělením
- pamětně násobí a dělí čísla do 1000
000 nejvýše dvěma různými číslicemi
jednociferným číslem
- písemné násobení jednociferným a
dvojciferným činitelem
- práce s kalkulačkou
- slovní úlohy na porovnávání čísel
- slovní úlohy na vztahy o x více, o x méně, x
krát více, x krát méně
- použití závorek při početních operacích
sčítání, odčítání, násobení, dělení

přesahy
Do:
ČaJS (4. ročník) :  Místo, kde žijeme

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
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- Sebepoznání a sebepojetí
rozvíjení vztahu ke vzdělání, pozitivní přístup k získávání znalostí
- Kooperace a kompetice
rozvíjení schopnosti pracovat ve skupině, týmu

Nestandardní aplikační úlohy a problémy
výstupy učivo

● Rozpozná základní útvary v prostoru.
Nakreslí a vymodeluje síť krychle a kvádru
ve čtvercové síti.

- síť krychle a kvádru
- model krychle a kvádru z dané sítě

Závislosti, vztahy a práce s daty
výstupy učivo

● Vyhledává a třídí data.
Zapíše a přečte římské číslice. Zjistí údaje
z diagramu, sestaví jednoduchý diagram.

● Čte a sestavuje jednoduché tabulky a
grafy.
Sestaví graf z tabulky.

- římské číslice 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000
( I - V - X - L - C - D - M )
- ceníky zboží, slevy
- graf a tabulka závislosti - počasí

přesahy
Do:
ČaJS (4. ročník) :  Místo, kde žijeme
ČaJS (4. ročník) :  Lidé a čas

průřezová témata
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:
- Vztah člověka k prostředí
užívá grafů a tabulek při porovnávání spotřeby vody v domácnosti

Geometrie v rovině a v prostoru
výstupy učivo

● Narýsuje a znázorní základní
geometrické útvary v rovině.
Narýsuje čtverec, obdélník, kružnici,
trojúhelník ze 3 stran.

● Sestrojí rovnoběžky, kolmice.
Sestrojí rovnoběžku s danou přímkou,
kolmici pomocí trojúhelníku s ryskou k
dané přímce, určí vzájemnou polohu dvou
přímek.

● Určí obvod a obsah obrazce pomocí
čtvercové sítě - užívá jednotky obvodu a
obsahu.
Pomocí čtvercové sítě určí obvod a obsah
čtverce a obdélníku.

- rovnoběžky
- různoběžky
- kolmice
- vzájemná poloha dvou přímek
- rýsování čtverce, trojúhelníku, obdélníku a
čtverce
- obvod a obsah obdélníku a čtverce pomocí
čtvercové sítě
- osově souměrné útvary ve čtvercové síti
(poznávání a konstrukce)
- jednotky obvodu - km, m, dm, cm, mm
- jednotky obsahu - cm2, mm2, dm2
- tělesa - kvádr, krychle - modelování ze
čtvercové sítě
- slovní úlohy na obvod a obsah čtverce a
obdélníku



ŠVP - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola"

Generováno programem SMILE verze 2.1.2-0522, vlastníkem licence je Základní škola Žlutice, okres
Karlovy Vary, IČ: 47701412.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.

Strana 125 z 394

● Pomocí čtvercové sítě pozná souměrný
útvar.
Ve čtvercové síti nakreslí a pozná
souměrný útvar, určí osu souměrnosti
překládáním.

● Užívá základní jednotky obsahu.
Pomocí čtvercové sítě určuje obsah čtverce
a obdélníku, užívá základní jednotky
obvodu a obsahu.

● Rozpozná základní útvary v prostoru.
Rozpozná kvádr, krychli, kouli, modeluje
kvádr a krychli z dané sítě  .

● Orientuje se v základních útvarech v
rovině.
Řeší jednoduché slovní úlohy na výpočty
obsahu a obvodu čtverce a obdélníku.

přesahy
Do:
VV (4. ročník) :  Výtvarné aktivity

5. ročník - dotace: 3 + 2, povinný

Číslo a početní operace
výstupy učivo

● Provádí písemné početní operace v
oboru přirozených čísel.
- Zapíše a přečte čísla do 1 000 000,
provádí početní operace sčítání, odčítání,
písemně násobí 1 a 2 ciferným činitelem,
písemně dělí jednociferným činitelem,
zapisuje a přečte čísla větší než 1 000 000,
zapisuje čísla v desítkové soustavě.
Zaokrouhluje přirozená čísla na milióny,
statisíce, desetitisíce, tisíce,stovky, desítky.
Sčítá a odčítá přirozená čísla zpaměti -
př.typu 6 300 + 7 500 000, 2 300 000 - 6000.
Písemně sčítá tři až čtyři přirozená
čísla, písemně odčítá dvě přirozená čísla,
provádí kontrolu výpočtu. Písemně násobí
až tříciferným činitelem, písemně dělí jedno
a dvojciferným dělitelem včetně dělení se
zbytkem. Provádí kontrolu výpočtu.

● Využívá při pamětném i písemném
počítání komutativnost a asociativnost
sčítání a násobení.

- sčítání a odčítání do 1 000 000
- násobení jedno a dvouciferným činitelem
- písemné dělení jednociferným činitelem
Přirozená čísla do a přes 1 000 000
- čtení a zápis čísel větších než milion
- zápis čísel v desítkové soustavě
- zaokrouhlování čísel přes 1 000 000
- sčítání a odčítání dvou čísel zpaměti (čísla
mají nejvýše dvě číslice různé od nuly)
- písemné sčítání a odčítání přirozených čísel
- písemné násobení až 3 ciferným činitelem
- písemné dělení 1 a 2 ciferným dělitelem
- kontrola výpočtu a odhad výsledku
- zákon asociativní, komutativní při sčítání a
násobení
- kontrola výsledků, využití kalkulátoru
- slovní úlohy vedoucí k jednomu nebo dvěma
výpočtům s přirozenými čísly
- aritmetický průměr při řešení slovních úloh
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● Provádí odhady a kontroluje výsledky.
Využívá při kontrole výsledků v některých
případech kalkulátor.

● Řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje
osvojené početní operace v celém oboru
přirozených čísel.
Řeší jednoduché a složené slovní úlohy na
jeden až dva početní výkony.
Seznámí se s aritmetickým průměrem.

přesahy
Do:
ČaJS (5. ročník) :  Místo, kde žijeme

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Kreativita
rozvíjení schopnosti uplatnit své nápady při řešení úloh
- Mezilidské vztahy
cvičení tolerance a pochopení pro slabší spolužáky, vzájemná pomoc
- Komunikace
rozvíjení schopnosti pracovat s ostatními žáky a s učitelem při řešení úloh

Nestandardní aplikační úlohy a problémy
výstupy učivo

● Řeší jednoduché praktické slovní úlohy,
jejichž řešení je do značné míry
nezávislé na obvyklých postupech a
algoritmech školské matematiky.
Řeší neobvyklé slovní úlohy.

- číselné a obrázkové řady
- početní tabulky, čtverce
- dělení geometrických tvarů v rovině na jiné
magické čtverce stavby z krychlí
- prostorová představivost

Závislosti, vztahy a práce s daty
výstupy učivo

● Vyhledává, sbírá a třídí data.
Doplní řady čísel, tabulky,čte a sestaví
sloupkový diagram a jednoduchý graf v
soustavě souřadnic, jízdní řády.

● Čte, sestavuje jednoduché tabulky a
diagramy.
Sestaví sloupkový graf .

- soustava souřadnic, grafy, tabulky
- čtení a sestrojování sloupkového diagramu
- čtení jízdního řádu
- sloupcový diagram
- graf v soustavě souřadnic
- proměnná, nezávisle proměnná - počasí

přesahy
Do:
ČaJS (5. ročník) :  Lidé kolem nás
ČaJS (5. ročník) :  Lidé a čas

průřezová témata



ŠVP - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola"

Generováno programem SMILE verze 2.1.2-0522, vlastníkem licence je Základní škola Žlutice, okres
Karlovy Vary, IČ: 47701412.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.

Strana 127 z 394

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH:
- Objevujeme Evropu a svět
tvoření tabulek a grafů s tématikou Evropa - nadmořské výšky hor

Geometrie v rovině a v prostoru
výstupy učivo

● Narýsuje a znázorní základní rovinné
útvary.
Rýsuje základní geometrické útvary v
rovině.

● Určí obsah obrazce pomocí čtvercové
sítě.
Vypočítá obsah obrazce pomocí čtvercové
sítě (čtverec, obdélník).

● Určí obvod mnohoúhelníku sečtením
jeho stran.
Vypočítá obvod mnohoúhelníků sečtením
jeho stran.

● Užívá základní jednotky obsahu a
obvodu.
Při výpočtu obvodu  útvarů v rovině užívá
základní jednotky délky a obsahu.

● Sčítá a odčítá graficky úsečky, určí délku
lomené čáry.
Umí graficky sčítat a odčítat úsečky a určit
délku lomené čáry.

● Určí vzájemnou polohu dvou přímek v
rovině.
Narýsuje a určí vzájemnou polohu dvou
přímek.

● Rozezná souměrné útvary a určí osově
souměrné útvary překládáním papíru.
Pomocí překládání papíru určí osu
souměrnosti. Ve čtvercové síti určí a
znázorní osově souměrné útvary.

● Pojmenuje základní útvary v prostoru.
Pojmenuje a rozpozná základní
geometrické útvary v prostoru - krychle,
kvádr, jehlan, koule, kužel, válec.

- rýsování čtverce, kružnice, obdélníku a
pravoúhlý trojúhelník
- čtverec a obdélník - obsah pomocí čtvercové
sítě
- obvod šestiúhelníku a jiných mnohoúhelníků
sečtením stran
- jednotky délky - km, m, dm, cm, mm
- převod jednotek délky
- jednotky obsahu -  m2, dm2, cm2, mm2
- grafický součet a rozdíl úseček
- délka lomené čáry
- rovnoběžky, různoběžky, kolmice
- určení polohy přímek a rýsování
- osově souměrné útvary - čtverec, obdélník,
- čtvercová síť a osově souměrné útvary
- poznávání základních rovinných útvarů v
prostoru
- tělesa - krychle, kvádr, kužel, koule, válec,
jehlan

průřezová témata
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH:
- Evropa a svět nás zajímá
úsečky znázorňující délku říšních toků a jejich porovnávání
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6. ročník - dotace: 4, povinný

Číslo a proměnná
výstupy učivo

● Provádí početní operace v oboru celých
čísel.
Porovnává přirozená čísla v oboru přes
milión - znázorňuje je na číselné ose,
porovnává.
Pamětně a písemně sčítá a odčítá
přirozená čísla, pamětně a písemně násobí
a dělí přirozená čísla. Řeší slovní úlohy s
využitím početních operací.

● Zaokrouhluje a provádí odhady s danou
přesností.
Zaokrouhluje přirozená čísla na miliony,
statisíce, desetitisíce, tisíce, sta, desítky.

● Užívá různé způsoby kvantitativního
vyjádření vztahu celek, část - desetinné
číslo.
Vysvětlí pojem desetinné číslo, přečte a
zapíše dané desetinné číslo.

● Provádí početní operace v oboru
přirozených a racionálních čísel.
Sečte, odečte desetinná čísla zpaměti
a písemně, vynásobí a vydělí desetinná
čísla zpaměti a písemně. Při náročnějších
početních operacích využívá kalkulátoru.

● Modeluje a řeší situace s využitím
dělitelnosti přirozených čísel.
Vysvětlí pojmy násobek, dělitel, prvočíslo
a číslo složené, určuje násobky, a dělitele
daného čísla. Používá znaky dělitelnosti
2,3,4,5,6,9,10). Využije algoritmus k
rozkladu čísla na součin prvočísel.
Rozezná čísla soudělná a nesoudělná.
Určuje společné násobky a nejmenší
společné násobky dvou až tří čísel, určuje
společné dělitele a největšího společného
dělitele (dvou) čísel.
Seznámí se s využitím dělitelnosti
přirozených čísel při řešení slovních úloh z
praxe.

Opakování z 5.ročníku
- porovnávání přirozených čísel
- číselná osa
- sčítání, odčítání, násobení a dělení
přirozených čísel
- slovní úlohy
- zaokrouhlování čísel větších než milión
- desetinné číslo na číselné ose,
porovnávání desetinného čísla pomocí
znamének nerovnosti a rovnosti
- zaokrouhlování desetinného čísla na
desetiny, setiny, tisíciny
Desetinná čísla - čtení a zápis desetinných
čísel
- sčítání a odčítání desetinných čísel
- násobení  a dělení desetinného čísla deseti,
stem, tisícem
- dělení desetinného čísla číslem přirozeným
a desetinným
Dělitelnost přirozených čísel
- násobek a dělitel
- znaky dělitelnosti  (2,3,4,5,6,9,10)
- prvočísla a čísla složená
- rozklad čísla na součin prvočísel -
(prvočinitel)
- čísla soudělná  a nesoudělná
- nejmenší společný násobek - největší
společný dělitel
- slovní úlohy s využitím dělitelnosti
- sčítání, odčítání,násobení a dělení s
využitím kalkulátoru
- kontrola výpočtů
Zlomky
- zlomek, desetinný zlomek
- celek, část, základní tvar zlomku
- zaokrouhlování, sčítání, odčítání, násobení
a dělení celých čísel, dělitelnost, jednotky
obvodu a obsahu, povrch krychle, kvádru,
obvod a obsah čtverce a obdélníku
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● Užívá různé způsoby kvantitativního
vyjádření vztahu celek - část.
Vysvětlí vztah zlomku a desetinného čísla,
převede zlomky na desetinná čísla a
naopak, graficky znázorní zlomek. Vyjádří
celek pomocí zlomku - graficky i zápisem.

● Analyzuje a řeší jednoduché problémy,
modeluje konkrétní situace.
Řeší početní a slovní úlohy z aritmetiky a
geometrie s využitím dosavadních znalostí.

přesahy
Do:
F (6. ročník) :  Veličiny a jejich měření
Z (6. ročník) :  Kartografie, topografie a zdroje informací
Z:
V1 (6. ročník) :  Cvičení z českého jazyka a matematiky

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Rozvoj schopností poznávání
rozvíjení schopnosti poznání a soustředění se
- Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
- Psychohygiena
rozvíjení schopnosti nepodléhat stresům z neúspěchu
- Mezilidské vztahy
cvičení tolerance a pochopení pro slabší spolužáky, vzájemná pomoc

Nestandardní aplikační úlohy a problémy
výstupy učivo

● Užívá logickou úvahu a kombinační
úsudek při řešení úloh a problémů a
nalézá různá řešení předkládaných nebo
zkoumaných situací.
Řeší úlohy s užitím číselných řad, doplní
další členy v číselné řadě.

- číselné řady
- logické geometrické úlohy
- modely prostorových útvarů

přesahy
Z:
F (6. ročník) :  Látky a tělesa

Geometrie v rovině a v prostoru
výstupy učivo

● Zdůvodňuje a využívá polohové
a metrické vlastnosti základních
rovinných útvarů při řešení úloh a
jednoduchých praktických problémů.

Rovinné útvary
- rovinné útvary v rovině - přímka, polopřímka,
rovnoběžky, kolmice, kružnice
- zásady správného a přesného rýsování
- osa a střed úsečky
- popis základních geometrických útvarů
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Používá základní pravidla správného
rýsování s důrazem na přesnost a čistotu
rýsování. Sestrojí dvě rovnoběžky, kolmici
z bodu k přímce, pomocí kružítka střed
úsečky, osu úsečky.

● Charakterizuje a třídí základní rovinné
útvary.
Matematicky správně a přesně popíše
základní geometrické útvary, narýsuje je.
Rozliší druhy trojúhelníků podle velikosti
úhlů a délky stran.

● Určuje velikost úhlu měřením a
výpočtem.
Vysvětlí a popíše, co je úhel, co je velikost
úhlu. Narýsuje úhel dané velikosti a rozliší
druhy úhlů. Přenese úhel a porovná jej,
sečte a odečte dvojici úhlů graficky, násobí
a dělí úhly dané velikosti dvěma. Používá
a převádí jednotky stupeň a minuta, sčítá a
odčítá stupně a minuty.

● Řeší úlohy na prostorovou
představivost.
Rozpozná a určí velikost úhlů střídavých
a souhlasných. Řeší úlohy z praxe na
výpočty objemu  a povrchu kvádru a
krychle, při řešení využívá a kombinuje
poznatky z různých tematických oblastí.

● Využívá pojem množina všech bodů
dané vlastnosti k charakteristice útvarů
a k řešení polohových a nepolohových
konstrukčních úloh.
Sestrojí trojúhelník ze tří stran.

● Určí a sestrojí rovinné útvary.
V trojúhelníku sestrojí kružnici opsanou a
vepsanou.

● Odhaduje a vypočítá obsah a obvod
základních rovinných útvarů.
Převádí jednotky obsahu a vypočítá obsah
základních geometrických útvarů.

● Načrtne a sestrojí sítě základních těles.
Pozná a popíše krychli, kvádr a hranol,
načrtne je a zobrazí v rovnoběžném
promítání.

- čtverec, obdélník, kružnice, kruh
- rýsování a popis geometrických útvarů
Úhel - rýsování úhlu dané velikosti
- druhy úhlů - osa úhlu - grafický součet a
rozdíl úhlů
- sčítání a odčítání úhlů písemně - numericky
- úhly souhlasné a střídavé, vedlejší a
vrcholové
Osová souměrnost
- shodné útvary
- osově souměrné útvary
Trojúhelníky
- trojúhelník rovnoramenný,rovnostranný,
obecný
- trojúhelník pravoúhlý, ostroúhlý, tupoúhlý
- věta sss   trojúhelníková nerovnost,
- postup konstrukce trojúhelníku pomocí
symboliky
- těžnice, výšky, kružnice opsaná a vepsaná
trojúhelníku
- jednotky obsahu a jejich převod
- obsah obdélníku, čtverce a jiných složených
obrazců
Obsah a povrch obrazce, těles
- síť krychle a kvádru, zobrazení ve volném
rovnoběžném promítání
- povrch krychle a kvádru, jednotky obsahu
- logické a netradiční slovní úlohy pro výpočet
objemu a povrchu krychle a kvádru
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● Odhaduje a vypočítá objem a povrch
těles.
Vypočítá povrch kvádru a krychle s využitím
matematických vzorců.

přesahy
Do:
F (6. ročník) :  Veličiny a jejich měření
VV (6. ročník) :  Výtvarné aktivity
TV (6. ročník) :  Pohybové dovednosti
Z:
V1 (6. ročník) :  Cvičení z českého jazyka a matematiky

Závislosti, vztahy a práce s daty
výstupy učivo

● Vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává
data.
Tvoří tabulky a grafy.

- tabulky, grafy

průřezová témata
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
interpretace vztahu mediálních sdělení a reality při tvorbě grafů a tabulek

7. ročník - dotace: 4, povinný

Číslo a proměnná
výstupy učivo

● Užívá různé způsoby kvantitativního
vyjádření vztahu celek - část.
Vysvětlí pojem zlomku, zapíše desetinný
zlomek, celek, část, převede zlomek na
základní tvar a na smíšené číslo a
naopak. Porovná dva zlomky, zobrazí daný
zlomek na číselné ose, rozšíří a krátí
zlomek. Provádí základní početní operace
se zlomky: sčítá a odčítá dva zlomky,
násobí a dělí dva zlomky, upraví složený
zlomek, užívá zlomky při řešení praktických
situací.
Řeší slovní úlohy vedoucí k základním
operacím se zlomky. Objasní pojmy poměr
a postupný poměr, zapíše poměr velikosti
dvou veličin. Provádí jednoduché úpravy
poměru pomocí krácení  a rozšiřování,
vypočítá jednotlivé díly celku určené
daným poměrem. Vysvětlí pojmy: procento,
základ, počet procent, procentová část.

Zlomky
- zlomek, desetinný zlomek, smíšené číslo,
základní tvar zlomku
- zobrazení zlomku na číselné ose
- rozšiřování a krácení zlomků
- sčítání a odčítání zlomků
- odčítání zlomků a smíšených čísel
- násobení a dělení zlomků
- složený zlomek
- slovní úlohy s využitím znalostí o zlomcích
Celá čísla
- celá čísla
- kladná, záporná
- číselná osa, porovnávání celých čísel
- čísla opačná
- absolutní hodnota čísla
- sčítání a odčítání celých čísel
- násobení a dělení celých čísel
Racionální čísla
- záporná desetinná čísla



ŠVP - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola"

Generováno programem SMILE verze 2.1.2-0522, vlastníkem licence je Základní škola Žlutice, okres
Karlovy Vary, IČ: 47701412.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.

Strana 132 z 394

● Provádí početní operace v oboru celých
a racionálních čísel.
Vysvětlí pojem celé číslo, číslo kladné
a záporné, uvede příklady a použije v
úlohách .
Znázorní celé číslo na číselné ose a
porovná je pomocí znamének nerovnosti a
rovnosti.
Sčítá  a odečítá celá čísla, násobí a dělí
celá čísla. Znázorní racionální čísla na
číselné ose, porovnává je. Sčítá a odčítá
záporná desetinná čísla a záporné zlomky,
násobí a dělí záporná desetinná čísla a
záporné zlomky.

● Řeší modelováním a výpočtem situace
vyjádřené poměrem.
Řeší slovní úlohy s využitím znalostí o
poměru, vysvětlí pojem měřítko plánu a
mapy a užívá je při řešení slovních úloh.
Pozná přímou a nepřímou úměrnost ve
vztahu dvou veličin - rozhodnutí zdůvodní.

● Řeší situace vyjádřené poměrem,
pracuje s měřítky map.
Řeší slovní úlohy s využitím trojčlenky,
přímé a nepřímé úměrnosti.

● Řeší aplikační úlohy na procenta.
Vypočítá jedno procento z daného základu,
použije algoritmus výpočtu procentové
části, základu a počtu procent, vypočítá
je. Orientuje se v základech jednoduchého
úrokování.
Použije získané znalosti o procentech při
řešení slovních úloh z praxe.

● Matematizuje jednoduché reálné situace
s využitím proměnných, určí hodnotu
proměnné.
Seznámí se s pojmem číselný výraz a
přečte ho. Určí hodnotu číselného výrazu
s upřednostněním početních operací
násobení a dělení před sčítáním a
odčítáním. Zapíše slovní úlohy za pomocí
výrazu s proměnnou a určí hodnotu výrazu
s proměnnou.

- záporné zlomky
- sčítání a odčítání záporných desetinných
čísel a záporných zlomků
Poměr, přímá a nepřímá úměrnost
- poměr, postupný poměr
- rozšiřování a krácení poměru
- základní tvar  poměru
- slovní úlohy z reálného života
- plány a měřítko mapy
- přímá a nepřímá úměrnost - trojčlenka
- slovní úlohy s využitím trojčlenky
- přímé a nepřímé úměrnosti
Procenta
- procento
- základ, počet procent, procentová část
- výpočet jednoho procenta
- výpočet procentové části, počtu procent,
výpočet základu
- jednoduché úrokování
- slovní úlohy na procenta

přesahy
Do:
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F (7. ročník) :  Síly a jejich vlastnosti
Z:
V1 (7. ročník) :  Cvičení z českého jazyka a matematiky

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Rozvoj schopností poznávání
rozvíjení pozornosti a soustředění při získávání poznatků z nového učiva
- Seberegulace a sebeorganizace
u všech typů příkladů vaužití sebekontroly pomocí zkoušky
- Kreativita
rozvíjení schopnosti uplatnit své nápady při řešení úloh
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
spoření, úvěry, klamavé reklamy

Závislosti, vztahy a práce s daty
výstupy učivo

● Určuje vztah přímé a nepřímé úměrnosti.
Sestrojí graf přímé a nepřímé úměrnosti.

- pravoúhlá soustava souřadnic
- graf přímé a nepřímé úměrnosti

Nestandardní aplikační úlohy a problémy
výstupy učivo

● Řeší úlohy na prostorovou
představivost.
Při řešení slovních úloh z praxe
využívá kalkulátor, vyhledává požadované
informace v tabulkách, na PC.

- logické a netradiční geometrické  úlohy na
výpočet povrchu a objemu těles

přesahy
Z:
V1 (7. ročník) :  Cvičení z českého jazyka a matematiky

průřezová témata
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH:
- Objevujeme Evropu a svět

Geometrie v rovině a v prostoru
výstupy učivo

● Charakterizuje a třídí základní rovinné
útvary.
Rýsuje trojúhelníky rovnoramenné,
rovnostranné, pravoúhlé. Objasní věty o
shodnosti trojúhelníků a matematicky je
vyjádří. Sestrojí trojúhelník podle věty sss,
sus, usu a zapíše postup konstrukce.
Vymezí pojmy vnitřní úhly trojúhelníku, určí
třetí vnitřní úhel trojúhelníku.

Trojúhelníky
- trojúhelníky rovnostranné, rovnoramenné,
pravoúhlé
- věta sss, sus, usu
- postup konstrukce trojúhelníku
- vnitřní a vnější úhly trojúhelníku
Čtyřúhelníky
- třídění čtyřúhelníků
- rovnoběžníky a jejich vlastnosti
- lichoběžníky a jejich vlastnosti
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Rýsuje těžnice a výšky trojúhelníku,
kružnici opsanou a vepsanou trojúhelníku.
Rozliší jednotlivé druhy čtyřúhelníků,
rovnoběžníků a lichoběžníků, popíše jejich
vlastnosti.

● Načrtne a sestrojí rovinné útvary .
Přesně a pečlivě rýsuje čtyřúhelníky a
lichoběžníky, zapíše jednoduchý postup
konstrukce.

● Určuje a vypočítá obvod a obsah
rovinných útvarů.
Vypočítá obvod a obsah čtyřúhelníků a
trojúhelníku.

● Analyzuje a řeší aplikační geometrické
slovní úlohy s využitím osvojeného
matematického aparátu.
Řeší slovní úlohy vedoucí k výpočtu
obvodu a obsahu čtyřúhelníků.

● Načrtne a sestrojí obraz rovinného
útvaru ve středové a osové
souměrnosti, určí útvary osově
souměrné.
Rozpozná útvary souměrné podle středu a
podle osy, určí střed nebo osu souměrnosti.
Sestrojí obraz daného rovinného útvaru ve
středové a osové souměrnosti.

● Určuje a charakterizuje základní
prostorové útvary.

● Načrtne a sestrojí sítě základních těles.
Nakreslí a narýsuje síť hranolu a vypočítá
jeho objem a povrch.

● Řeší slovní úlohy na výpočet objemu a
povrchu těles.

- rýsování kosodélníku, kosočtverce,
lichoběžníků
- jednoduchý postup konstrukce
- obvod a obsah čtyřúhelníků
- kosočtverec, kosodélník
- obvod a obsah lichoběžníku
- obsah trojúhelníku
- slovní úlohy
Osová a středová souměrnost
- osová souměrnost, osově souměrné útvary
- středová souměrnost, středově souměrné
útvary
Objem krychle, kvádru a hranolu
- objem krychle, kvádru
- převody jednotek objemu  (krychlové: mm3,
cm3, dm3, m3)  a dále hl, l, dl, cl, ml pomocí
tabulky převodů
- síť hranolu, objem a povrch
- povrch a objem krychle, kvádru, hranolu

přesahy
Do:
F (8. ročník) :  Mechanické vlastnosti kapalin a plynů
Z:
V1 (7. ročník) :  Cvičení z českého jazyka a matematiky

8. ročník - dotace: 4, povinný

Číslo a proměnná
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výstupy učivo
● Provádí početní operace v oboru celých

a racionálních čísel.
Určí druhou mocninu a odmocninu
výpočtem, pomocí tabulek, pomocí
kalkulačky.
Užívá druhou mocninu a odmocninu ve
výpočtech. Vypočítá mocniny s přirozeným
exponentem, některé zpaměti, těžší na
kalkulačce. Provádí základní početní
operace (sčítání, odčítání, násobení,
dělení) s mocninami, umocní součin a
podíl. Zapíše dané číslo v desítkové
soustavě pomocí mocnin deseti ve tvaru
a . 10n. Vysvětlí význam druhé mocniny
a odmocniny racionálního čísla. Určí
druhou mocninu a odmocninu racionálních
čísel s pomocí a bez pomoci tabulek a
kalkulátoru. Vypočítá výraz s mocninami a
odmocninami, určí jeho hodnotu.

● Analyzuje a řeší jednoduché aplikační
geometrické úlohy s využitím
osvojeného matematického aparátu.
Řeší úlohy z praxe, odhaduje a
zaokrouhluje výsledek.

● Matematizuje jednoduché reálné situace
s využitím proměnných.
Vysvětlí pojem číselný výraz, výraz s
proměnnou, jednočlen, mnohočlen, člen
výrazu, rovnost dvou výrazů. Provádí
základní operace (sčítání, odčítání) s
mnohočleny. Použije vzorce pro druhou
mocninu součtu a rozdílu a pro rozdíl
druhých mocnin. Orientuje se ve vytýkání
z daného výrazu a vhodný výraz správně
zapíše. Vyřeší slovní úlohy, provede rozbor
slovní úlohy, vyřeší ji a ověří si reálnost
získaného výsledku.

● Formuluje a řeší reálnou situaci pomocí
rovnic a jejich soustav.
Vysvětlí pojmy rovnost dvou výrazů -
proměnná, řešení rovnice. Správně a
účelně zapíše postup řešení, provede
zkoušku dosazením do rovnice. Vyjádří
neznámou ze vzorce a vypočítá její
hodnotu do dosazení.

Mocniny
- definice pojmu
- čtení a zápis druhých mocnin
- určení druhých mocnin a odmocnin
- n - tá mocnina
- sčítání a odčítání mocnin s přirozeným
mocnitelem
- násobení a dělení mocnin s přirozeným
mocnitelem
- mocnina součinu a podílu
- zápis čísla ve tvaru  a . 10n
- druhá mocnina a odmocnina racionálního
čísla
- využití  tabulek a kalkulátoru při určování
druhé odmocniny a mocniny
- zaokrouhlování a odhad výsledků
- ověření reálnosti výsledku
- slovní úlohy s využitím učiva
Výrazy
- číselné výrazy,jejich hodnota
- proměnná, výraz s proměnnou
-  jednočlen, mnohočlen, člen výrazu
- rovnost dvou výrazů
- sčítání a odčítání mnohočlenů
- násobení mnohočlenu jednočlenem
- násobení mnohočlenů
- druhá mocnina dvojčlenu
- rozdíl druhých mocnin
- vytýkání, rozklad vytýkáním
Lineární rovnice
- jednoduché rovnice, ekvivalentní úpravy
rovnic
- řešení jednodušších rovnic se závorkami a
se zlomky
- slovní úlohy řešené rovnicemi
- výpočet neznámé ze vzorce
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přesahy
Do:
F (8. ročník) :  Pohyb těles
Ch (8. ročník) :  Směsi
Z (8. ročník) :  Regiony světa
Z:
V1 (8. ročník) :  Cvičení z českého jazyka a matematiky

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Sebepoznání a sebepojetí
rozvíjení vztahu ke vzdělání, pozitivní přístup k získávání znalostí
- Kreativita
rozvíjení schopnosti uplatnit své nápady při řešení slovních úloh

Nestandardní aplikační úlohy a problémy
výstupy učivo

● Užívá logickou úvahu a kombinační
úsudek při řešení úloh a problémů a
nalézá různá řešení předkládaných nebo
zkoumaných situací.
Hledá různá řešení zkoumaných situací,
užívá logickou úvahu a kombinační úsudek
při řešení, řeší úlohy na prostorovou
představivost.

- logické a netradiční geometrické úlohy

přesahy
Z:
V1 (8. ročník) :  Cvičení z českého jazyka a matematiky

Závislosti, vztahy, práce s daty
výstupy učivo

● Vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává
data.
Matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím funkčních vztahů.

- závislosti a data

průřezová témata
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH:
- Evropa a svět nás zajímá
porovnává data, vytváří grafy

Geometrie v rovině a v prostoru
výstupy učivo

● Odhaduje a vypočítá obsah a obvod
základních rovinných útvarů.
Vysvětlí a chápe Pythagorovu větu a
objasní, kde se využívá. Rozliší odvěsny a
přepony v trojúhelníku. Využívá poznatků

Pythagorova věta
- pojem Pythagorova věta
- výpočet délek stran v pravoúhlém
trojúhelníku
- užití Pythagorovy věty
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při výpočtu délek stran pravoúhlého
trojúhelníku.
Vysvětlí rozdíl mezi kruhem a kružnicí,
význam průměru a poloměru a vztahu mezi
nimi.
Narýsuje kružnice s daným středem a
poloměrem.
Vypočítá obvod a obsah kruhu a délku
kružnice pomocí vzorců.

● Využívá pojem množina všech bodů
dané vlastnosti k charakteristice útvaru
a k řešení polohových a nepolohových
konstrukčních úloh.
Sestrojí trojúhelníky a čtyřúhelníky zadané
několika prvky. Vysvětlí Thaletovu kružnici
a využije ji ke konstrukcím. Narýsuje tečnu
ke kružnici.
Využívá vztahů mezi geometrickými útvary
k řešení konstrukčních úloh, zakreslí
náčrtek úkolu, zapíše postup s pomocí
mate, matematické symboliky.
Sestrojí tečnu, sečnu a tětivu a kružnici
opsanou a vepsanou.

● Načrtne a sestrojí sítě základních těles.
Načrtne válec.

● Odhaduje a vypočítá objem a povrch
těles.
Vypočítá objem a povrch válce.

- množiny bodů dané vlastnosti
- Thaletova kružnice
- Thaletova kružnice a její využití
- konstrukce tečen ke kružnici
- konstrukční úlohy s využitím vztahů mezi
geometrickými útvary
- konstrukce trojúhelníků
- konstrukce kružnic s požadovanými
vlastnostmi
- konstrukce tečen ke kružnici
Kruh, kružnice
- kruh, kružnice
- délka kružnice, obvod kruhu
- obsah kružnice
- vzájemná poloha dvou kružnic
- sečna, tečna, tětiva
- kružnice opsaná a vepsaná
Válec
- válec a jeho síť
- objem a povrch válce

přesahy
Z:
V1 (8. ročník) :  Cvičení z českého jazyka a matematiky

9. ročník - dotace: 3 + 1, povinný

Číslo a proměnná
výstupy učivo

● Matematizuje jednoduché reálné situace
s využitím proměnných, určí hodnotu
proměnné.
Provádí početní operace sčítání a odčítání
mnohočlenů, odčítání mnohočlenů,
provádí početní operace násobení
mnohočlenů. Aplikuje na příkladech
vzorce: druhá mocnina součtu a rozdílu,
rozdíl druhých mocnin.

Výrazy
- sčítání a odčítání mnohočlenů
- násobení mnohočlenů
- vzorce (a + b)2, a2 - b2
- úprava pomocí vzorců
- vytýkání, rozklad vytýkáním
- rovnice a soustavy dvou rovnic o dvou
neznámých (metoda dosazovací a sčítací)
- rovnice se závorkami
- rovnice se zlomky
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● Formuluje a řeší reálnou situaci pomocí
rovnic a jejich soustav.
Řeší za pomocí ekvivalentních úprav
rovnice se zlomky a závorkami. Řeší
soustavy rovnic o dvou neznámých. Řeší
slovní úlohy z praxe, provede rozbor slovní
úlohy, jejich řešení a ověří si reálnost
získaného výsledku.

● Analyzuje a řeší jednoduché problémy,
modeluje konkrétní situace, v nichž
využívá matematický aparát v oboru
celých a racionálních čísel.
Řeší slovní úlohy, provede rozbor slovní
úlohy, jejich řešení, ověří si reálnost
získaného výsledku.

- řešení rovnic metodou dosazovací  a sčítací
a jejich využití při řešení slovních úloh
- slovní úlohy se soustavou dvou rovnic
- matematický zápis postup řešení a zkouška
řešení

přesahy
Z:
V1 (9. ročník) :  Cvičení z českého jazyka a matematiky

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Rozvoj schopností poznávání
rozvíjení pozornosti a soustředění při získávání poznatků z nového učiva
- Kreativita
rozvíjení schopnosti uplatnit své nápady při řešení slovních úloh
- Mezilidské vztahy
péče o dobré vztahy v kolektivu, při práci dvojic a skupin

Nestandardní aplikační úlohy a problémy
výstupy učivo

● Řeší úlohy na prostorovou
představivost, aplikuje a kombinuje
poznatky a dovednosti z různých
tematických a vzdělávacích oblastí.
Užívá logickou úvahu při
řešení úloh a problémů a
nalézá různá řešení předpokládaných
neprozkoumaných situací. Řeší slovní
úlohy na využití s využitím matematického
učiva, které vedou k rozvíjení prostorové
představivosti, kombinačního myšlení a
početní úlohy z různých tematických
oblastí.

● Užívá logickou úvahu a kombinační
úsudek při řešení úloh a problémů a

- úlohy na rozvíjení prostorové představivosti
při řešení konstrukčních úloh
Prohloubení učiva a opakování
- rovinné útvary a jejich vlastnosti
- konstrukční úlohy
- slovní úlohy řešené rovnicemi
- slovní úlohy logického charakteru
- geometrické úlohy řešené výpočty
- úlohy na prostorovou představivost
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nalézá různá řešení předkládaných nebo
zkoumaných situací.
Pozná rovinné útvary, jmenuje a využívá
jejich vlastností při řešení konstrukčních
úloh a výpočtech jejich  obvodu a obsahu.

přesahy
Z:
V1 (9. ročník) :  Cvičení z českého jazyka a matematiky

Závislosti, vztahy a práce s daty
výstupy učivo

● Matematizuje jednoduché reálné situace
s využitím funkčních vztahů.
Rozezná funkční vztah od jiných vztahů,
vysvětlí pojem lineární funkce.

● Vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí,
grafem.
Rozezná, zda závislost daná grafem nebo
tabulkou je funkcí. Určí definiční obor
a obor hodnot funkce dané tabulkou či
grafem. Sestrojí graf funkce dané tabulkou.
Použije funkci při řešení úloh z praxe.

● Vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává
data.
Vysvětlí základní pojmy ze statistického
šetření, určuje četnost, zaznamenává
výsledky statistického šetření v tabulce,
počítá aritmetický průměr, vyhodnocuje
jednoduchá statistická šetření.

● Porovnává soubory dat.
Čte tabulky a grafy a interpretuje výsledky
v praxi. Sestrojí diagramy a grafy.

Funkce
- definice funkce
- lineární funkce a její vlastnosti
- graf lineární funkce
- praktické příklady lineární funkce
- slovní úlohy z praxe
Statistika
- statistické šetření, statistický soubor
- statistická jednotka, znak a jeho hodnota
- četnost, relativní četnost
- sloupkový diagram, kruhový diagram
- aritmetický průměr
Grafy a diagramy
- tabulky, grafy (sloupcové, spojnicové,
sloupcové, kruhové)

průřezová témata
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
interpretace vztahu mediálnívh sdělení a reality - grafické porovnávání
- Fungování a vliv médií ve společnosti
- Tvorba mediálního sdělení

Geometrie v rovině a v prostoru
výstupy učivo

● Určuje a charakterizuje základní
prostorové útvary (tělesa), analyzuje
jejich vlastnosti.

Jehlan, rotační kužel, koule
- jehlan, rotační kužel a jejich síť
- koule
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Vysvětlí základní vlastnosti jehlanu, kužele,
koule a sestrojí jejich sítě.

● Odhaduje a vypočítá objem a povrch
těles.
Vypočítá objem a povrch jehlanu, rotačního
kužele a koule s využitím vzorce, při
výpočtech využívá kalkulátor a pro práci
vyhledává potřebné informace v tabulkách,
literatuře a v počítači.

● Analyzuje a řeší aplikační geometrické
úlohy s využitím osvojeného
matematického aparátu.
Řeší jednoduché slovní úlohy a praktické
příklady s využitím znalostí o objemu a
povrchu těles.

● Užívá k argumentaci a při výpočtech
věty o shodnosti a podobnosti
trojúhelníků.
Narýsuje obrazce podobné danému
obrazci při zvoleném poměru podobnosti,
využívá poměr podobnosti při práci s plány
a mapami.

- objem a povrch jehlanu, rotačního kužele,
koule
- slovní úlohy na objem a povrch jehlanu,
rotačního kužele, koule
- podobnost útvarů, zvětšení a zmenšení v
daném poměru
- poměr podobnost
- věty o podobnosti
- podobnost v praxi

přesahy
Z:
V1 (9. ročník) :  Cvičení z českého jazyka a matematiky
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4.3 Informační a komunikační technologie

Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout
základní úrovně informační gramotnosti - získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní
techniky a moderních informačních technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě
pracovat
s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě. Vzhledem k narůstající
potřebě osvojení si základních dovedností práce s výpočetní technikou byla vzdělávací oblast
Informační a komunikační technologie zařazena jako povinná součást základního vzdělávání
na
1. a 2. stupni. Získané dovednosti jsou v informační společnosti nezbytným předpokladem
uplatnění na trhu práce i podmínkou k efektivnímu rozvíjení profesní i zájmové činnosti.
Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování potřebných informací
pomocí internetu a jiných digitálních médií, umožňuje realizovat metodu „učení kdekoliv a
kdykoliv“, vede k žádoucímu odlehčení paměti při současné možnosti využít mnohonásobně
většího
počtu dat a informací než dosud, urychluje aktualizaci poznatků a vhodně doplňuje standardní
učební texty a pomůcky.
Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Informační a komunikační technologie umožňují
žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího software a informačních
zdrojů ve všech vzdělávacích oblastech celého základního vzdělávání. Tato aplikační
rovina přesahuje rámec vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Informační a komunikační
technologie a stává se součástí všech vzdělávacích oblastí základního vzdělávání.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím,
že
vede žáka k:
- poznání úlohy informací a informačních činností a k využívání moderních informačních  a
komunikačních technologií
- porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médium, přenosem,
zpracováním, vyhledáváním a praktickým využitím
- schopnosti formulovat svůj požadavek a využívat při interakci s počítačem algoritmické
myšlení
- porovnávání informací a poznatků z většího množství alternativních informačních zdrojů, a
tím  k dosahování větší věrohodnosti vyhledaných informací
- využívání výpočetní techniky, aplikačního i výukového software ke zvýšení efektivnosti učení
a racionálnější organizaci práce
- tvořivému využívání softwarových a hardwarových  prostředků při prezentaci výsledků své
práce
- pochopení funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování přírodních i
sociálních jevů a procesů
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- respektování práv k duševnímu vlastnictví při využívání software
- zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujícím se na internetu
či jiných médiích
- šetrné práci s výpočetní technikou
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4.3.1 Informační a komunikační technologie

Viz charakteristika vzdělávací oblasti.
Učební plán předmětu

Ročník 4 5 6 8

Dotace 1 0 + 1 1 0 + 1

Povinnost

(skupina)
povinný povinný povinný povinný

Dotace
skupiny

4. ročník - dotace: 1, povinný

Práce s počítačem
výstupy učivo

● Chrání data před poškozením, ztrátou a
zneužitím.
Vysvětlí pojmy: hardware, software.
Využívá možnosti hesel, zálohuje
podstatná data.
Ukáže a správně pojmenuje základní
části počítače, přídavná vtupní a výstupní
zařízení počítače; popíše jejich funkci.

● Respektuje pravidla bezpečné práce
s hardware i software a postupuje
poučeně v případě jejich závady.
Uvede, jak postupovat, či na koho se obrátit
v případě závady počítače.

● Využívá základní standardní funkce
počítače a jeho nejběžnější periferie.
Popíše počítač, vysvětlí jeho funkce.
Pojmenuje přídavná vstupní a výstupní
zařízení a uvede, k čemu se využívají.
Zapne a správně vypne počítač.
Zadá vstupní informace pomocí klávesnice,
popíše funkci speciálních kláves.
Orientuje se v GUI operačního
systému, umí pojmenovat základní
prvky uživatelského rozhraní operačního
systému.
Chápe pojem schránka a její využití.
Vysvětlí pojem soubor, složka a chápe
vztah mezi ikonou a souborem.

grafický editor
textový editor: základy psaní a editace textu
textový editor: označování bloků, formátování
textu
textový editor: vkládání obrázků
textové editor + grafický editor
textový editor: grafické prvky (ozdobné
písmo, obrázky, symboly, kliparty aj.)
tisk a úpravy před tiskem
historie a princip internetu
internetový prohlížeč
základy práce s internetovým prohlížečem
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Provede základní operace s ikonou
(označení, přesun, zrušení, založení,
kopie, přejmenování, otevření ikony do
okna, zavření).
Chápe pojem okna, rozlišuje modální a
nemodální okna, popíše běžné části oken.
Předvede práci s okny (zavření,
minimalizace, obnovení, maximalizace).
Chápe pojem multitásking a umí přepínat
mezi aplikacemi.
Prakticky předvede základní operace s
hlavní nabídkou (označení a otevření
hlavní nabídky, pohyb po hlavní nabídce,
otevření programu z hlavní nabídky,
opuštění hlavní nabídky).
Spustí a zavře různé typy výukových
programů, předvede práci s těmito
programy.

● Pracuje s textem a obrázkem v textovém
a grafickém editoru.
Otevře jednoduchý grafický program,
nakreslí v tomto programu obrázek,
obrázek uloží a vytiskne. Nakreslí zadaný
obrázek za použití kreslících nástrojů a
nástrojů pro kreslení geometrických tvarů.

Práce s informacemi
výstupy učivo

● Chrání data před poškozením, ztrátou a
zneužitím.
Vysvětlí pojmy: hardware, software.
Využívá možnosti hesel, zálohuje
podstatná data.
Ukáže a správně pojmenuje základní
části počítače, přídavná vtupní a výstupní
zařízení počítače; popíše jejich funkci.

vyhledávání informací na internetu
elektronická komunikace
založení e-mailové schránky
základní způsoby komunikace (e-mail, chat,
telefonování)

průřezová témata
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
- Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
- Vnímání autora mediálních sdělení

5. ročník - dotace: 0 + 1, povinný

Práce s počítačem
výstupy učivo
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● Pracuje s textem a obrázkem v textovém
a grafickém editoru.
Ovládá pokročilejší techniky využitelné
při tvorbě rastrových obrázků. Napíše
jednoduchý text v textovém editoru, opraví
případné chyby. Umí označit blok textu a
následně ho zformátovat.
Vloží do dokumentu obrázek. Uplatní
svou znalost práce se schránkou. Použije
ozdobné prvky (ozdobné písmo a grafiku).
Textový dokument uloží a vytiskne.

● Komunikuje pomocí internetu či jiných
běžných komunikačních zařízení.
Efektivně komunikuje (elektronická pošta,
chat, telefonování, SMS), s pomocí učitele
založí svoji e-mailovou adresu. Předvede
komunikaci pomocí chatu, e-mailu, telefonu
(mobilního telefonu – volání, SMS, apod.).

grafický editor
textový editor: základy psaní a editace textu
textový editor: označování bloků, formátování
textu
textový editor: vkládání obrázků
textové editor + grafický editor
textový editor: grafické prvky (ozdobné
písmo, obrázky, symboly, kliparty aj.)
tisk a úpravy před tiskem
historie a princip internetu
internetový prohlížeč
základy práce s internetovým prohlížečem

Práce s informacemi
výstupy učivo

● Při vyhledávání informací na internetu
používá jednoduché a vhodné cesty.
Vysvětlí pojem: internet, uvede význam
internetu. Předvede práci s internetovým
prohlížečem a vysvětlí funkci jeho hlavních
prvků. Napíše do adresového řádku
internetového prohlížeče danou adresu
a stránku otevře. Vyhledá požadovanou
informaci s pomocí učitele.

● Komunikuje pomocí internetu či jiných
běžných komunikačních zařízení.
Efektivně komunikuje (elektronická pošta,
chat, telefonování, SMS), s pomocí učitele
založí svoji e-mailovou adresu. Předvede
komunikaci pomocí chatu, e-mailu, telefonu
(mobilního telefonu – volání, SMS, apod.).

● Vyhledává informace na portálech, v
knihovnách a databázích

vyhledávání informací na internetu
elektronická komunikace
založení e-mailové schránky
základní způsoby komunikace (e-mail, chat,
telefonování)

přesahy
Do:
ČJL (5. ročník) :  Komunikační a slohová výchova

průřezová témata
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
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- Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
- Vnímání autora mediálních sdělení
- Fungování a vliv médií ve společnosti

6. ročník - dotace: 1, povinný

Práce s počítačem
výstupy učivo

● Chrání data před poškozením, ztrátou a
zneužitím.
Rozlišuje různá datová média. Uvede
jednotky používané k měření objemu
dat nebo místa na disku (kB, MB,
GB). Vysvětlí pojem informace, soubor a
přípona souboru. Určí formáty souborů
podle přípony. Vysvětlí pojem zálohování,
formátování.

● Využívá základní standardní funkce
počítače a jeho nejběžnější periferie.
Rozlišuje druhy SW. Vysvětlí pojem:
operační systém a vyjmenuje některé OS.
Předvede orientaci v základním
uživatelském prostředí; vysvětlí pojmy:
data, program (aplikace), soubor
(zazipovaný soubor), složka, dokument,
konfigurace počítače, pracovní plocha,
okno, dialogové okno, nabídka, ikona,
kurzor, instalace (programu); ukáže na
příkladech. Předvede základní operace se
složkami a dokumenty: označení, přesun,
zrušení, založení, kopie, přejmenování,
uložení na pevný disk (disketu, flash
disk). Vyhledá a uloží soubor v adresáři,
předvede práci se schránkou: kopie,
vyjmutí, vložení (textu, obrázku, apod.). Na
příkladech ukáže možnosti využití počítače
v různých oborech lidské činnosti.

● Ovládá práci s textovými a grafickými
editory i tabulkovými editory a využívá
vhodných aplikací.
Vysvětlí rozdíly mezi typy grafických editorů
(bitmapové a vektorové grafické editory).
V bitmapovém grafickém programu vytvoří
obrázek; obrázek upraví, uloží a vytiskne.
Ve vektorovém grafickém programu vytvoří
obrázek; obrázek upraví, uloží a vytiskne.

datová média
jednotky používané k měření objemu dat
nebo místa na disku (kB, MB, GB)
uložení informací ma datových nosičích
formáty souborů (doc, gif, jpg, xls, ppt, pdf, rtf)
problematika bezpečnosti a uchování dat
druhy SW
pojem OS
operační systémy, jejich základní funkce
základy práce se soubory, složkami
schránka, práce se schránkou
multimediální využití počítače
internet – celosvětová počítačová síť
práce s internetovým prohlížečem
formulace požadavku a vyhledávací atributy
bitmapové a vektorové grafické edi
vytvoření a úprava obrázku v bitmapové
grafice
vytvoření a úprava obrázku ve vektorové
grafice
digitalizace grafických dat
grafické formáty
komprese grafických dat
textový editor
blok textu
práce se schránkou
formátování znaku
formátování odstavce
formátování stránky
grafické prvky, písmo
vkládání obrázků, obtékání, pořadí objektů ve
vrstvách, průhlednost
odrážky a číslování
tabulátory
tabulky v textovém editoru
převod textu na tabulku
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Vysvětlí pojem digitalizace obrazu a
předvede práci se scannerem. Rozližuje
základní typy grafických formátů a
jejich charakteristické znaky. Rozumí
pojmům ztrátová a neztrátová komprese
a uvědomuje si souvislost komprese s
datovým objemem souboru. V textovém
editoru napíše požadovaný text, opraví
chyby. Označí různé bloky textu myší
a některé (řádek, slovo, celý dokument)
klávesnicí. Využije schránku při práci
s textem (při kopírování, přesouvání).
Umí pracovat s odrážkami a číslováním,
uvědomuje si výhody automatických textů.
Za pomoci tabulátoru napíše text ve formě
tabulky. Vytvoří tabulku.
Převede text na tabulku a vhodně jí upraví.

● Uplatňuje základní estetická a
typografická pravidla pro práci s textem
a obrazem.
Vysvětlí pojmy: font, řez, styl písma a umí
zformátovat text s ohledem na estetiku a
účel dokumentu. Rozumí pojmu odstavec
a umí nastavit jeho parametry (odsazení,
předsazení, zarovnání, řádkování, mezery
za a před). Umí nastavit velikost a
orientaci stránky, okraje stránky, orámování
a stínování, použije ozdobné písmo a
různé grafické prvky ke grafické úpravě
dokumentu. Vloží do dokumentu obrázek,
upraví obrázek podle potřeby.

● Zpracuje a prezentuje na uživatelské
úrovni informace v textové, grafické a
multimediální formě.
Ukáže na příkladech způsoby prezentace
informací. Spustí prezentační program a
prohlédne si již vytvořenou prezentaci.

přesahy
Do:
VV (9. ročník) :  Výtvarné aktivity

Práce s informacemi
výstupy učivo

● Při vyhledávání informací na internetu
používá jednoduché a vhodné cesty.
Vysvětlí, co je internet a objasní způsob
přenosu informací v celosvětové síti,

uložení informace pro další zpracování, tisk
informace
věrohodnost informací, závažnost a
vzájemné návaznosti informací
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vyhledá informační zdroj podle URL.
Aktivně využívá vlastností hypertextu.

● Vyhledává informace na portálech, v
knihovnách a databázích.
Formuluje a zapíše požadavek na
vyhledání dané informace v internetovém
prohlížeči
informaci uloží, vytiskne.

● Ověřuje věrohodnost informací a
informačních zdrojů, posuzuje jejich
závažnost a vzájemnou návaznost.
Uvede, kde se dají informace získat, odliší
spolehlivé a nespolehlivé zdroje, zhodnotí
informace z hlediska závažnosti. K aktuální
společenské nebo politické otázce najde
více informačních zdrojů a posoudí jejich
relevanci. Uvede příklady nevěrohodných
informačních zdrojů.

● Zpracuje a prezentuje na uživatelské
úrovni informace v textové, grafické a
multimediální formě.
Ukáže na příkladech způsoby prezentace
informací. Spustí prezentační program a
prohlédne si již vytvořenou prezentaci.

● Používá informace z různých
informačních zdrojů a vyhodnocuje
jednoduché vztahy mezi údaji.
Vytvoří vlastní prezentaci na zadané téma.

metody a nástroje ověřování informací
věrohodnost informací a informačních zdrojů,
hoax
způsoby prezentace informací – webové
stránky, prezentační programy, multimédia)
prezentační program

přesahy
Do:
ČJL (6. ročník) :  Komunikační a slohová výchova

průřezová témata
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
- Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
- Stavba mediálních sdělení
- Vnímání autora mediálních sdělení
- Fungování a vliv médií ve společnosti
- Tvorba mediálního sdělení

8. ročník - dotace: 0 + 1, povinný

Práce s počítačem
výstupy učivo
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● Ovládá práci s textovými a grafickými
editory i tabulkovými editory a využívá
vhodných aplikací.
Vysvětlí, k čemu se užívá tabulkový editor,
jaké informace zpracovává a uvede příklad
tabulkového editoru. Vysvětlí základní
pojmy: buňka, list, typy dat. Předvede
základní operace s buňkami (vyplňování,
editace). Vytvoří jednoduchý vzorec a
s jeho pomocí zpracuje číselná data.
Vytvoří tabulku. Danou tabulku prezentuje
v podobě grafu.

● Chrání data před poškozením, ztrátou a
zneužitím.
Vysvětlí pojmy: základní deska
(motherboard), pevný disk (harddisk),
paměť RAM; vysvětlí funkci těchto částí
počítače. Vysvětlí pojmy: USB, FireWire,
IDE, SATA. Vysvětlí, co je počítačová
infiltrace, jaké jsou základní druhy infiltrací,
co můžou způsobit a jak se lze proti
nim účinně bránit. Vyjmenuje alespoň
dva antivirové programy. Spustí antivirový
program a ověří, zda není počítač nakažen
virem.

tabulkový editor
základní pojmy (buňka, list, typy dat)
vkládání a editace dat
jednoduché výpočty
jednoduché vzorce (suma, průměr)
prezentace výsledků v podobě grafu
vnitřní HW
rozhraní, porty
problematika bezpečnosti připojení k
internetu
ativirové programy
antivirová kontrola

přesahy
Z:
VV (9. ročník) :  Výtvarné aktivity

Práce s informacemi
výstupy učivo

● Pracuje s informacemi v souladu se
zákony o duševním vlastnictví.
Vysvětlí pojem: softwarové pirátství.

ochrana práv k duševnímu vlastnictví, zákon
na ochranu autorských práv

průřezová témata
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
- Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
- Vnímání autora mediálních sdělení
- Fungování a vliv médií ve společnosti
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4.4 Člověk a jeho svět

Vzdělávací oblast člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována
pouze pro 1. stupeň základního vzdělávání. Tato komplexní oblast vymezuje vzdělávací obsah
týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví a dalších témat.
Uplatňuje pohled do historie i současnosti a směřuje k dovednostem pro praktický život. Svým
široce pojatým syntetickým (integrovaným) obsahem spoluutváří povinné základní vzdělávání
na 1. stupni. Vzdělávání v oblasti člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní
zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Žáci se učí pozorovat
a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti; utváří se tak jejich prvotní
ucelený obraz světa.
Poznávají sebe i své nejbližší okolí a postupně se seznamují s místně i časově vzdálenějšími
osobami i jevy a se složitějšími ději. Učí se vnímat lidi a vztahy mezi nimi, všímat si podstatných
věcných stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů, soustředěně je pozorovat a
přemýšlet o nich. Na základě poznání sebe a svých potřeb a porozumění světu kolem sebe
se žáci učí vnímat základní vztahy ve společnosti, porozumět soudobému způsobu života,
jeho přednostem i problémům, chápat současnost jako výsledek minulosti a východisko do
budoucnosti. Při osvojování poznatků a dovedností ve vzdělávací oblasti člověk a jeho svět se
žáci učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty
jiných.
Podmínkou úspěšného vzdělávání v dané oblasti je vlastní prožitek žáků vycházející z
konkrétních nebo modelových situací při osvojování potřebných dovedností, způsobů jednání
a rozhodování. K tomu významně přispívá i osobní příklad učitelů. Propojení této vzdělávací
oblasti s reálným životem a s praktickou zkušeností žáků se stává velkou pomocí i ve zvládání
nových životních situací i nové role školáka, pomáhá jim při nalézání jejich postavení mezi
vrstevníky a při upevňování pracovních i režimových návyků.
Vzdělávací oblast tak připravuje základy pro specializovanější výuku ve vzdělávacích oblastech
člověk a společnost, člověk a příroda a ve vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví. Vzdělávací
obsah vzdělávacího oboru člověk a jeho svět je členěn do pěti tematických okruhů.
Propojováním tematických okruhů je možné vytvářet v ŠVP různé varianty vyučovacích
předmětů a jejich vzdělávacího obsahu.
V tematickém okruhu Místo, kde žijeme se žáci učí na základě poznávání nejbližšího okolí,
vztahů a souvislostí v něm chápat organizaci života v rodině, ve škole, v obci, ve společnosti.
Učí se do tohoto každodenního života vstupovat s vlastní aktivitou a představami, hledat nové
i zajímavé věci a bezpečně se v tomto světě pohybovat. Důraz je kladen na dopravní výchovu,
praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření přímých zkušeností
žáků. Různé činnosti a úkoly by měly přirozeným způsobem probudit v žácích kladný vztah k
místu jejich bydliště, postupně rozvíjet jejich národní cítění a vztah k naší zemi.
V tematickém okruhu Lidé kolem nás si žáci postupně osvojují a upevňují základy vhodného
chování a jednání mezi lidmi, uvědomují si význam a podstatu tolerance, pomoci a solidarity
mezi lidmi, vzájemné úcty, snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen. Poznávají, jak se
lidé sdružují,
baví, jakou vytvářejí kulturu. Seznamují se se základními právy a povinnostmi, ale i s problémy,
které provázejí soužití lidí, celou společnost nebo i svět (globální problémy). Celý tematický
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okruh tak směřuje k prvotním poznatkům a dovednostem budoucího občana demokratického
státu.
Je možné tradičně vytvářet jeden předmět v 1. - 3. ročníku (tj. přiřazovat očekávaným výstupům
pro 1. období vhodné učivo vybrané z jednotlivých tematických okruhů) a dva předměty ve
4. a 5. ročníku (tj. tematické okruhy 1, 2 a 3 využít jako základ pro Vlastivědu a okruhy 4
a 5 pro Přírodovědu), je však možné vytvářet jen jeden předmět i ve 4. a 5. ročníku nebo
jeden souvislý předmět od 1. do 5. ročníku. Není nutno se vždy striktně držet tematických
okruhů, podle potřeby je lze různě strukturovat, propojovat učivo a přiřazovat ho k očekávaným
výstupům.
V tematickém okruhu Lidé a čas se žáci učí orientovat v dějích a v čase. Poznávají, jak a proč
se čas měří, jak události postupují v čase a utvářejí historii věcí a dějů. Učí se poznávat, jak
se život a věci vyvíjejí a jakým změnám podléhají v čase. V tematickém okruhu se vychází od
nejznámějších událostí v rodině, obci a regionu a postupuje se k nejdůležitějším okamžikům
v historii naší země.
Podstatou tematického okruhu je vyvolat u žáků zájem o minulost, o kulturní bohatství regionu
i celé země. Proto je důležité, aby žáci mohli samostatně vyhledávat, získávat a zkoumat
informace z dostupných zdrojů, především pak od členů své rodiny i od lidí v nejbližším
okolí, aby mohli společně navštěvovat památky, sbírky regionálních i specializovaných muzeí,
veřejnou knihovnu atd.
V tematickém okruhu Rozmanitost přírody žáci poznávají Zemi jako planetu sluneční soustavy,
kde vznikl a rozvíjí se život. Poznávají velkou rozmanitost i proměnlivost živé i neživé přírody
naší vlasti. Jsou vedeni k tomu, aby si uvědomili, že Země a život na ní tvoří jeden nedílný celek,
ve kterém jsou všechny hlavní děje ve vzájemném souladu a rovnováze, kterou může člověk
snadno narušit a velmi obtížně obnovovat. Na základě praktického poznávání okolní krajiny a
dalších informací se žáci učí hledat důkazy o proměnách přírody, učí se využívat a hodnotit svá
pozorování a záznamy, sledovat vliv lidské činnosti na přírodu, hledat možnosti, jak ve svém
věku přispět k ochraně přírody, zlepšení životního prostředí a k trvale udržitelnému rozvoji.
V tematickém okruhu člověk a jeho zdraví žáci poznávají především sebe na základě poznávání
člověka jako živé bytosti, která má své biologické a fyziologické funkce a potřeby. Poznávají,
jak se člověk vyvíjí a mění od narození do dospěosti, co je pro člověka vhodné a nevhodné z
hlediska denního režimu, hygieny, výživy, mezilidských vztahů atd. Získávají základní poučení
o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i první pomoci a o bezpečném chování v různých
životních situacích, včetně mimořádných událostí, které ohrožují zdraví jedinců i celých skupin
obyvatel. Žáci si postupně uvědomují, jakou odpovědnost má každý člověk za své zdraví a
bezpečnost i za zdraví jiných lidí. Žáci docházejí k poznání, že zdraví je nejcennější hodnota v
životě člověka. Potřebné vědomosti a dovednosti získávají tím, že pozorují názorné pomůcky,
sledují konkrétní situace, hrají určené role a řeší modelové situace.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím,
že
vede žáka k:
- utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti
- orientaci ve světě informací a k časovému a místním propojování historických, zeměpisných
a kulturních informací
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- rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání pozorovaných
skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech
- poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání na
základě společně vytvořených a přijatých nebo obecně uplatňovaných pravidel soužití, k plnění
povinností a společných úkolů
- samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové
a bezkonfliktní komunikaci i v méně běžných situacích, k poznávání a ovlivňování své
jedinečnosti (možností a limitů)
- utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání možností aktivního
uplatnění při jejich ochraně
-  přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí
- objevování a poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl uspět
- poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí, k upevňování preventivního chování, účelného
rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a
bezpečnosti druhých
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4.4.1 Člověk a jeho svět

Obor svým zaměřením vychází z charakteristiky vzdělávací oblasti.
Učební plán předmětu

Ročník 1 2 3 4 5

Dotace 2 2 2 3 3

Povinnost

(skupina)
povinný povinný povinný povinný povinný

Dotace
skupiny

1. ročník - dotace: 2, povinný

Místo, kde žijeme
výstupy učivo

● Vysvětlí polohu školy, bydliště a rozliší
nebezpečí v nejbližším okolí.
Orientuje se  v budově školy a jejím blízkém
okolí. Žák dodržuje režimové návyky.

Škola, prostředíškoly, činnosti ve škole.
Obec - části obce.
Domov - prostředí domova, orientace v místě
bydliště.
Bezpečná cesta do školy.

Lidé kolem nás
výstupy učivo

● Rozlišuje příbuzenské vztahy v rodině.
Dodržuje pravidla pro soužití ve škole a
v obci.
Vyjmenuje rodinné příslušníky a aplikuje
zásady správného chování ve škole i mimo
školu.

Role členů rodiny, příbuzenské vztahy,
mezigenerační vztahy, život rodiny.
Pravidla slušného chování.
Pomoc nemocným slabým.

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Rozvoj schopností poznávání
- Sebepoznání a sebepojetí
- Seberegulace a sebeorganizace
- Poznávání lidí
- Mezilidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA:
- Lidské vztahy

Lidé a čas
výstupy učivo

● Pracuje s časovými údaji. Rozlišuje
minulost, současnost a budoucnost.
Určí celé hodiny a dny v týdnu.

Určování času, kalendář, režim dne, roční
období.
Proměny způsobu života - lidové tradice

přesahy
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Z:
M (1. ročník) :  Číslo a početní operace
M (1. ročník) :  Závislosti, vztahy a práce s daty

Rozmanitost přírody
výstupy učivo

● Roztřídí přírodniny podle společných
a rozdílných znaků. U známých látek
dokáže provést jednoduché pokusy.
Uvede příklady výskytu organismu v
blízké lokalitě.
Umí roztřídit přírodniny podle znaků.
Pozoruje, popíše změny v přírody. Provádí
jednoduché pokusy. Pozná rostliny ve své
lokalitě.

Živá a neživá příroda - látky a jejich vlastnosi,
vesmír a Země, rostliny a živočichové.
příroda v okolí bydliště.
Ohleduplné chování k přírodě.

průřezová témata
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:
- Vztah člověka k prostředí

Člověk a jeho zdraví
výstupy učivo

● Uplatňuje hygienické a režimové
návyky, uplatňuje základní pravidla
účastníka silničního provozu. Uplatňuje
základní znalosti o lidském těle.
Zná základní hygienické návyky,
dodržuje režim dne. Uplatňuje základní
bezpečnostní pravidla  silničního provozu.
Pojmenuje základní části lidského těla. Zná
čísla tísňového volání.

Péče o zdraví, zdravá výživa, lidské tělo, pitný
režim.
Nemoc a drobné úrazy a poranění.
Poskytnutí první pomoci.
Osobní bezpečí,šikana, týrání.
Situace hromadného ohrožení.

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Psychohygiena

2. ročník - dotace: 2, povinný

Místo, kde žijeme
výstupy učivo

● Vyznačí v jednoduchém plánu místo
bydliště, školy.
Pojmenuje dopravní značky.Zvládá pohyb
v budově školy, orientuje se ve svém okolí,
řídí se pravidly silničního provozu.

Škola a její okolí.
Obec - její části, významné budovy.
Domov - orientace v místě bydliště.
Bezpečné chování v silničním provozu v roli
chodce a cyklisty.

Lidé kolem nás
výstupy učivo
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● Odvodí význam různých povolání.
Vyvodí a dodržuje pravidla soužití mezi
lidmi.
Vysvětlí věkové rozdíly a posloupnost
a povolání rodičů. Dokáže posoudit
nesprávné chování. Konkretizuje svá práva
a povinnosti.

Role členů rodiny, příbuzenské vztahy,
mezigenerační vztahy, život rodiny.
Komunikace.
Pravidla slušného chování.
Pomoc nemocným slabým.

Lidé a čas
výstupy učivo

● Porovnává minulost a současnost.
Pojmenuje známé památky a události z
minulosti. Interpretuje některé pověsti
spjaté s místem bydliště.

Určování času, kalendář, roční období.
Proměny způsobu života - lidové tradice.
Pověsti - Nevděk, Vladař.

přesahy
Z:
M (2. ročník) :  Číslo a početní operace
M (2. ročník) :  Závislosti, vztahy a práce s daty

Rozmanitost přírody
výstupy učivo

● Roztřídí přírodniny podle společných
a rozdílných znaků. U známých látek
dokáže provést jednoduché pokusy.
Uvede příklady výskytu organismu v
blízké lokalitě.
Umí roztřídit přírodniny podle znaků.
Pozoruje, popíše změny v přírody. Provádí
jednoduché pokusy. Pozná rostliny ve své
lokalitě.

Voda a vzduch - výskyt, význam pro život.
Vesmír a Země - den a noc, roční období.
Základní stavba těla  rostlin a živočichů u
nejznámějších druhů.
Ochrana přírody, likvidace odpadů.

průřezová témata
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:
- Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Člověk a jeho zdraví
výstupy učivo

● Při setkání s neznámými lidmi se chová
obezřetně. Zná čísla tísňového volání.
Vědomě uplatňuje pravidla silničního
provozu.
Dodržuje základní hygienické návyky. Dbá
na uplatňování pravidel silničního provozu.
Chová se obezřetně u cizích lidí. Dokáže
přivolat pomoc.

Denní režim - péče o zdraví, zdravá výživa,
pitný režim.
Osobní hygiena.
Bezpečné chování v silničním provozu.
Poskytnutí první pomoci.
Osobní bezpečí,šikana, týrání.
Situace hromadného ohrožení.

3. ročník - dotace: 2, povinný
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Místo, kde žijeme
výstupy učivo

● Vyznačí v jednoduchém plánu cestu na
určité místo. Rozliší umělé a přírodní
prvky v krajině. Určí světové strany v
přírodě i podle mapy.
Vyznačí v plánu svého bydliště cestu na
určené místo. Určí světové strany. Používá
buzolu. Řídí se dle zásad bezpečného
pohybu v přírodě.

Místní krajina, její části, poloha v krajině.
Minulost a současnost obce.
Působení lidí na životní prostředí.
Světové strany, orientační body a linie.
Zemský povrch a jeho tvary.
Vodstvo.Rozšíření půd, rostlin, živočichů.

průřezová témata
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:
- Lidské aktivity a problémy životního prostředí
- Vztah člověka k prostředí

Lidé kolem nás
výstupy učivo

● Dokáže připustit svůj omyl. Dohodne se
na společném postupu se spolužáky.
Rozpozná v okolí jednání, které již nelze
tolerovat.
Přizná svou chybu, řeší problémy
v kolektivu, poukáže na společenskou akci.
Obhájí své činnosti a názory.

Postavení jedince v rodině život a funkce
rodiny.
Soužití lidí, vlatnosti lidí, chování lidí.
Právo a spravedlnost. Práva a povinnosti
žáků školy.
Práce fyzická a duševní, zaměstnání.
Kultura.

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Poznávání lidí
- Mezilidské vztahy
- Komunikace
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA:
- Občanská společnost a škola
- Občan, občanská společnost a stát

Lidé a čas
výstupy učivo

● Chápe časové vztahy mezi ději a
jevy. Zdůvodní význam chráněných míst
přírody a kulturních památek. Chápe
regionální specifika.
Určí čas jako fyzikální veličinu. Orientuje se
ve školní a kalendářním roce. Konkretizuje
pojmy rodný kraj, domov, vlast.

Orientace v čase a časový řád, současnost a
minulost v našem životě,
Regionální památky, báje, mýty, pověsti.
Proměny způsobu života - bydlení.

přesahy
Z:
M (3. ročník) :  Závislosti, vztahy a práce s daty
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M (3. ročník) :  Číslo a početní operace
Rozmanitost přírody

výstupy učivo
● Určuje společné a rozdílné vlastnosti u

známých látek. Měří základní veličiny.
Objevuje a zji´tuje propojenost prvků
živé a neživé přírody.
Rozlišuje prvky živé a neživé přírody.
Provádí pokusy u známých látek. Zkoumá
vlastnosti vody, vzduchu. Vysvětlí význam
rozdělení času a ročních období.

Třídění látek, změny látkek a skupenství.
Praktické užívání základních jednotek -
měření veličin.
Výskyt, vlastnosti a formy vody, koloběh vody
v přírodě.
Proudění vzduchu, význam vzduchu pro
život.
Půda.
Den, noc, roční období.
Obratlovci a bezobratlí.
Znaky života, životní projevy a potřeby.
Stavba těla u nejznámějších druhů.
Houby.
Rostliny - znaky, výživa, rozmnožování,
dýchání.
Dělení rostlin.
Ochrana životního prostředí.

průřezová témata
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:
- Vztah člověka k prostředí

Člověk a jeho zdraví
výstupy učivo

● Uplatňuje znalosti o lidském těle
a o fungování orgánových soustav.
Osvojuje si účelné způsoby chování
v krizových situacích. Zná a aplikuje
pravidla silničního provozu.
Využívá znalosti o lidském těle a jeho
etapy. Dokáže přivolat pomoc. Seznamuje
se s krizovými situacemi. Ovládá pravidla
silničního provozu.

Lidské tělo  a jeho zdraví , lidské potřeby,
základní stavba a funkce lidského těla..
Vývoj jedince.
Partnerství, rodičovstí, základy sexuální
výchovy,
Návykové látky a zdraví.
Osobní bezpečí.
Situace hromadného ohrožení.

4. ročník - dotace: 3, povinný

Místo, kde žijeme
výstupy učivo

● Vysvětlí polohu svého bydliště
vzhledem ke krajině a státu. Orientuje se
v náčrtu plánu a mapě. Rozlišuje hlavní
orgány státní moci.
Určí polohu svého bydliště. Čte
jednoduchou historickou mapu. Sleduje

Domov a jeho poloha v rámci krajiny a státu.
Regiony ČR.  Dopravní síť.
Naše vlast - národ, základy státního zřízení
a politického systému ČR, státní správa  a
samospráva, státní symboly.
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a porovnává osídlení. Rozlišuje státní
orgány. Orientace v mapě dle světových
stran.

přesahy
Z:
M (4. ročník) :  Číslo a početní operace
M (4. ročník) :  Závislosti, vztahy a práce s daty

Lidé kolem nás
výstupy učivo

● Rozpoznává jednání a chování,
která porušují základní lidská práva
a demokratické principy. Navrhne
zlepšení životního prostředí v obci.
Dodržuje pravidla pro soužití ve škole, v
obci.
Prohlubuje poznatky o mezilidských
vztazích. Seznamuje s demokratickými
principy. Uvědomuje si globální problémy
přírodního prostředí. Konkretizuje pojmy
podoby kultury.

Vztahy mezi lidmi. Komunikace. Pomoc
slabým a nemocným.
Pravidla chování ve škole i mimo školu.
Základní lidská práva  a práva dítěte.
Kultura - její podoby a projevy. Kulturní
instituce. Masová kultura.

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Hodnoty, postoje, praktická etika
- Poznávání lidí
- Mezilidské vztahy
- Komunikace
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA:
- Občan, občanská společnost a stát
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA:
- Princip sociálního smíru a solidarity

Lidé a čas
výstupy učivo

● Využívá knihoven a galerií jako
informačních zdrojů. Orientuje se
v hlavních reáliích naší minulosti.
Pojmenuje a zná některé historické
osobnosti.
Rozeznává současnost,  minulost.
Seznámí se s významnými Přemyslovci
(Svatý Václav,SV.Anežka ) a dalšími
významnými osobnostmi (J.Hus, J.Žižka,
J.A.Komenský, M.Terezie, Josef II., Karel
IV.) Navštíví středověký hrad.

Orientace v čase a časový řád.
Zdroje historických pramenů - archívy,
knihovny, muzea, ...
Základní významné události našich dějin.
Významné osobnosti historie.

přesahy
Z:
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M (4. ročník) :  Závislosti, vztahy a práce s daty
průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH:
- Evropa a svět nás zajímá

Rozmanitost přírody
výstupy učivo

● Na základě pozorování porovnává
základní projevy života. Třídí organismy
do známých skupin. Zhodnotí některé
činnosti člověka a jejich důsledky na
přírodu.
Využívá atlasů. Porovnává základní
projevy života. Vyvozuje a konkretizuje
vzájemné vztahy mezi organismy. Popisuje
stavbu těla, výživu, způsob života u
živočichů. Zapojuje se do aktivit ochrany
přírody.

Látky a jejich vlastnosti, voda a vzduch,
nerosty, horniny, půda,vesmír a Země,
rostliny houby a živočichové, životní
podmínky, rovnováha v přírodě, ohleduplné
chování k přírodě a ochrana přírody.

průřezová témata
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:
- Ekosystémy
- Základní podmínky života
- Lidské aktivity a problémy životního prostředí
- Vztah člověka k prostředí

Člověk a jeho zdraví
výstupy učivo

● Rozlišuje jednotlivé etapy lidského
života. Nacvičuje způsoby chování
v situacích ohrožujících zdraví.
V simulovaných situacích předvede
způsoby odvyknutí návykových látek.
Ošetří drobná poranění.
Vyhledává v encyklopediích. Orientuje
se v pojmech. Rozšiřuje poznatky
o návykových látkách. Nacvičuje
chování v rizikovém prostředí. Rozlišuje
krizové situace(šikana…) Zvládne situace
hromadného ohrožení.

Vývoj lidského jedince.
Chování v rizikovém prostředí, krizové
situace  (týrání, šikana, sexuální zneužívání,
atd.), brutalita a jiné formy násilí v médiích.
Služby odborné pomoci.
Návykové látky a zdraví. Druhy závislosti.
Chování v silničním provozu - pravidla
silničního provozu

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
- Hodnoty, postoje, praktická etika
- Sebepoznání a sebepojetí

5. ročník - dotace: 3, povinný
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Místo, kde žijeme
výstupy učivo

● Pozoruje a popíše změny v obci a okolí.
Rozlišuje mezi základními typy map.
Porovnává způsob života u nás nebo v
jiných zemích.
Rozšiřujeme si znalosti o místě bydliště.
Objevuje dějinné souvislosti regionu. Třídí
poznatky na mapách. Porovnává způsob
života i v ostatních zemích. Shromažďuje
poznatky o EU.

Evropa a svět - kontinenty, evropské státy,
EU, cestování.
Mapy obecně zeměpisné a tématické -
obsah, grafika, vysvětlivky.

přesahy
Z:
M (5. ročník) :  Číslo a početní operace

průřezová témata
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH:
- Evropa a svět nás zajímá
- Objevujeme Evropu a svět
- Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA:
- Kulturní diference
- Etnický původ
- Multikulturalita

Lidé kolem nás
výstupy učivo

● Obhájí své názory. Rozpozná chování
a jednání, které porušuje lidská práva.
Dodržuje pravidla pro soužití ve škole,
ve městě.
Uvědomuje si funkci rodiny. Orientuje se
v politických stranách. Aplikuje vědomosti
o základních lidských právech. Posuzuje
sociální problémy.

● Nachází souvislosti mezi stavem přírody
a činností člověka. Zdůvodní vzájemné
vztahy mezi organismy. Třídí organismy
s použitím klíčů a atlasů.
Rozšiřuje poznatky o horninách, nerostech,
půdě. Zdůvodní střídání dne a noci. Třídí
nejznámější druhy organismů. Objasní
pojem chráněné území. Hodnotí ekologické
problémy.

Vlastnictví. Hmotný a nehmotný majetek.
Peníze a nakládání s nimi.
Právní ochrana občanů a majetku,
soukromého vlastnictví, duševních hodnot.
Principy demokracie. Politické strany,
zájmové spolky, církve. Firmy, obchod.
Základní globální problémy - sociální
problémy, nesnášenlivost, problémy
konzumné společnosti.
Globální problémy životního prostředí.

přesahy
Z:
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M (5. ročník) :  Závislosti, vztahy a práce s daty
průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA:
- Občan, občanská společnost a stát
- Formy participace občanů v politickém životě
- Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA:
- Kulturní diference
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:
- Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Lidé a čas
výstupy učivo

● Orientuje se v hlavních reáliích
minulosti s využitím regionálních
specifik. Srovnává způsob života a
způsob práce našich předků se
současností. Objasní historické důvody
zařazení státních svátků.
Seznámí se s nejvýznamnějšími
osobnostmi Národního obrození. Orientuje
se v nedůležitějších událostech
novodobých dějin.

Současnost a minulost v našem životě.
Život a reálie života našich předků.
Všednodennost života v uplynulých staletí.
Státní svátky a významné dni.
Regionální památky- základní body
regionálních dějin - báje, mýty, pověsti.

přesahy
Z:
M (5. ročník) :  Závislosti, vztahy a práce s daty

průřezová témata
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA:
- Kulturní diference

Rozmanitost přírody
výstupy učivo

● Nachází souvislosti mezi stavem přírody
a činností člověka. Zdůvodní vzájemné
vztahy mezi organismy. Třídí organismy
s použitím klíčů a atlasů.
Rozšiřuje poznatky o horninách, nerostech,
půdě. Zdůvodní střídání dne a noci. Třídí
nejznámější druhy organismů. Objasní
pojem chráněné území. Hodnotí ekologické
problémy.

Látky a jejich vlastnosti, voda a vzduch,
nerosty, horniny, půda,vesmír a Země,
rostliny houby a živočichové, životní
podmínky, rovnováha v přírodě, ohleduplné
chování k přírodě a ochrana přírody.

Člověk a jeho zdraví
výstupy učivo
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● Svým chováním projevuje vztah ke
svému zdraví. Plánuje svůj čas s
ohledem na práci, zábavu, odpočinek.
Ošetří drobná poranění, přivolá pomoc.
Ovládá poznatky o lidském těle. Zná
pyramidu. Ovládá bezpečné chování
v silničním provozu. Rozpozná úrazy
ohrožující život. Seznamuje se s první
pomocí. Samostatně řeší modelové situace
při mimořádných událostech.

Lidské tělo - zásady hygieny
Základy poskytování první pomoci.
Základy sexuální výchovy.
Nástrahy a ohrožení zdraví člověka. Stres a
jeho rizika. Reklamní vlivy.
Plánování a rozvržení vlastního času
Chování v krizových situacích.

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
- Hodnoty, postoje, praktická etika
- Sebepoznání a sebepojetí
- Seberegulace a sebeorganizace
- Psychohygiena
- Kooperace a kompetice
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4.5 Člověk a společnost

Vzdělávací oblast člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi
a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické společnosti.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci poznali dějinné, sociální a kulturně historické aspekty
života lidí v jejich
rozmanitosti, proměnlivosti a ve vzájemných souvislostech. Seznamuje žáky s vývojem
společnosti a s důležitými společenskými jevy a procesy, které se promítají do každodenního
života a mají vliv na utváření společenského klimatu. Zaměřuje se na utváření pozitivních
občanských postojů, rozvíjí vědomí přináležitosti k evropskému civilizačnímu a kulturnímu
okruhu a podporuje přijetí hodnot, na nichž je současná demokratická Evropa budována.
Důležitou součástí vzdělávání v dané vzdělávací oblasti je prevence rasistických, xenofobních
a extrémistických postojů, výchova k toleranci a respektování lidských práv, k rovnosti mužů a
žen a výchova k úctě k přírodnímu a kulturnímu prostředí i k ochraně uměleckých a kulturních
hodnot.
Ve vzdělávací oblasti člověk a společnost se u žáků formují dovednosti a postoje důležité pro
aktivní využívání poznatků o společnosti a mezilidských vztazích v občanském životě. Žáci
se učí rozpoznávat a formulovat společenské problémy v minulosti i současnosti, zjišťovat a
zpracovávat informace nutné pro jejich řešení, nacházet řešení a vyvozovat závěry, reflektovat
je a aplikovat v reálných životních situacích.
Vzdělávací oblast člověk a společnost zahrnuje vzdělávací obory Dějepis a Výchova k
občanství. Ve svém vzdělávacím obsahu navazuje přímo na vzdělávací oblast člověk a jeho
svět.
Přesahy dané vzdělávací oblasti se promítají i do jiných vzdělávacích oblastí a do celého života
školy a mají přímou vazbu zejména na společenskovědní část vzdělávacího oboru Zeměpis,
který je v zájmu zachování jeho celistvosti umístěn ve vzdělávací oblasti člověk a příroda.
Vzdělávací obor Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním
posláním je kultivace historického vědomí jedince a uchování kontinuity historické paměti,
především ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důležité je zejména poznávání dějů,
skutků a jevů, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do obrazu
naší současnosti. Důraz je kladen především na dějiny 19. a 20. století, kde leží kořeny většiny
současných společenských jevů.
Významně se uplatňuje zřetel k základním hodnotám evropské civilizace. Podstatné je rozvíjet
takové časové a prostorové představy i empatie, které umožňují žákům lépe proniknout k
pochopení historických jevů a dějů. Žáci jsou vedeni k poznání, že historie není jen uzavřenou
minulostí ani shlukem faktů a definitivních závěrů, ale je kladením otázek, jimiž se současnost
prostřednictvím minulosti ptá po svém vlastním charakteru a své možné budoucnosti. Obecné
historické problémy jsou konkretizovány prostřednictvím zařazování dějin regionu i dějin
místních.
Vzdělávací obor Výchova k občanství se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí s orientací
žáků v sociální realitě a s jejich začleňováním do různých společenských vztahů a vazeb.
Otevírá cestu k realistickému sebepoznání a poznávání osobnosti druhých lidí a k pochopení
vlastního
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jednání i jednání druhých lidí v kontextu různých životních situací. Seznamuje žáky se vztahy
v rodině a širších společenstvích, s hospodářským životem, činností důležitých politických
institucí a orgánů a s možnými 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 i jejich důsledky. Rozvíjí občanské a právní
vědomí žáků, posiluje smysl jednotlivců pro osobní i občanskou odpovědnost a motivuje žáky
k aktivní účasti na životě demokratické společnosti.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím,
že
vede žáka k:
- rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, k
utváření a upevňování vědomí přináležitosti k evropské kultuře
- odhalování kořenů společenských jevů, dějů a změn, k promýšlení jejich souvislostí a
vzájemné podmíněnosti v reálném a historickém čase
- hledání paralel mezi minulými a současnými událostmi a k jejich porovnávání s obdobnými či
odlišnými jevy a procesy v evropském a celosvětovém měřítku
- utváření pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou zkušenost
- rozlišování mýtů a skutečnosti, k rozpoznávání projevů a příčin subjektivního výběru a
hodnocení faktů i ke snaze o objektivní posouzení společenských jevů současnosti i minulosti
- vytváření schopnosti využívat jako zdroj informací různorodé verbální i neverbální texty
společenského a společenskovědního charakteru
- rozvíjení orientace v mnohotvárnosti historických, sociokulturních, etických, politických,
právních a ekonomických faktů tvořících rámec každodenního života; k poznávání a
posuzování každodenních situací a událostí ve vzájemných vazbách a širších souvislostech
včetně
souvislostí mezinárodních a globálních
- úctě k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům; k rozvíjení respektu ke kulturním či
jiným odlišnostem (zvláštnostem) lidí, skupin i různých společenství
- získávání orientace v aktuálním dění v ČR, EU a ve světě, k rozvíjení zájmu o veřejné
záležitosti
- utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, k rozvíjení realistického sebepoznávání
a sebehodnocení, k akceptování vlastní osobnosti i osobnosti druhých lidí
- utváření pozitivních vztahů k opačnému pohlaví v prostředí školy i mimo školu, k rozpoznávání
stereotypního nahlížení na postavení muže a ženy v rodině, v zaměstnání i v politickém životě,
k vnímání předsudků v nazírání na roli žen ve společnosti
- rozpoznávání názorů a postojů ohrožujících lidskou důstojnost nebo odporujících základním
principům demokratického soužití; ke zvyšování odolnosti vůči myšlenkové manipulaci
- uplatňování vhodných prostředků komunikace k vyjadřování vlastních myšlenek, citů, názorů
a postojů, k zaujímání a obhajování vlastních postojů a k přiměřenému obhajování svých práv
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4.5.1 Dějepis

Vzdělávací obor dějepis je zařazen do vzdělávací oblasti „Člověk a společnost“. Vyučuje se
jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku ZŠ a to 2 hodiny týdně.
Výuka dějepisu otevírá žákům pohled na hlavní období dějinného vývoje lidstva a vlastního
národa, seznamuje je s významnými historickými událostmi a osobnostmi, které ovlivnily život
předcházejících generací a mají význam i pro orientaci v současném společenském životě.
Výuka dějepisu by měla směřovat k:
rozvíjení kritického myšlení a logického uvažování
seznámení s postupnými změnami ve způsobu života lidí v dějinném vývoji
rozvíjení zájmu o současnost i minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství,
utváření a upevňování vědomí přináležitosti k evropské kultuře
osvojování hlavních historických pojmů, skutků a jevů, orientace v historickém čase a
pochopení vzájemných vztahů dějinných událostí (příčiny a důsledky)
seznámení se s  vybranými kapitolami lokálních dějin a jejich širšími souvislostmi
získávání a rozvíjení dovedností pracovat se zdroji historických informací
rozvíjení schopnosti vést dialog, prokázání schopnosti obhajovat své názory a stanoviska
utváření pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou zkušenost
získání úcty ke kulturnímu dědictví lidstva a vlastního národa
získání úcty k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům, k rozvíjení respektu ke kulturním
či jiným odlišnostem lidí, skupin i různých společenství 

Učební plán předmětu
Ročník 6 7 8 9

Dotace 2 2 2 2

Povinnost

(skupina)
povinný povinný povinný povinný

Dotace
skupiny

6. ročník - dotace: 2, povinný

Úvod
výstupy učivo

● Uvede konkrétní příklady důležitosti a
potřebnosti dějepisných poznatků.
Porozumí významu dějepisných znalostí
pro život ve společnosti.
Objasní význam znalosti historických
poznatků na příkladech ze svého
nejbližšího okolí.

historie, dějepis
pomocné vědy historické, muzeum, archiv,
matrika, knihovna, galerie;
pramen, kalendář, datum, letopočet, století,
tisíciletí, časová osa, historická epocha;
historická mapa, zeměpisná mapa, globus
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● Uvede příklady zdrojů informací o
minulosti; pojmenuje instituce, kde jsou
tyto zdroje shromažďovány.
Na příkladech ukáže druhy historických
pramenů.
Popíše činnost archivů a muzeí, matrik.

● Orientuje se na časové ose a v
historické mapě, řadí hlavní historické
epochy v chronologickém sledu.
Popíše různé způsoby měření času.
Zapamatuje si různé druhy map.
Objasní účel historické mapy.

průřezová témata
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH:
- Objevujeme Evropu a svět
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA:
- Kulturní diference
- Etnický původ

Pravěk
výstupy učivo

● Charakterizuje život pravěkých sběračů
a lovců, jejich materiální a duchovní
kulturu.
Zapamatuje si typy obydlí, ve kterých žili
pravěcí lidé. Vysvětlí nezbytnost přechodu
neolitické společnosti od lovu k chovu a
od sběru k pěstování na základě změny
klimatu. Srovná vývojové typy člověka.

● Objasní význam zemědělství,
dobytkářství a zpracování kovů pro
lidskou společnost.
Popíše funkci pravěkých nástrojů.
Objasní souvislost mezi použitím kovu a
kvalitou zemědělské práce.
Uvede příklady možností využití kovů v
životě pravěké společnosti.

● Uvede příklady archeologických kultur
na našem území.
Pozná typické znaky předmětů vyrobených
v jednotlivých archeologických kulturách.

obydlí, paleolit, neolit, lov, sběr, dělba práce,
chov, pěstování, klima, rod, kmen, majetková
nerovnost, vývojový typ, pohřeb, nástěnná
malba;
šperk, nástroj, zbraň, kámen, bronz, železo;
archeologická kultura, Keltové, Bojové,
Germáni

přesahy
Do:
VV (6. ročník) :  Výtvarné aktivity
Z:
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VV (6. ročník) :  Výtvarné aktivity
ČJL (7. ročník) :  Literární výchova
P (8. ročník) :  Vývoj člověka
VV (8. ročník) :  Výtvarné aktivity

Starověk
výstupy učivo

● Rozpozná souvislost mezi přírodními
podmínkami a vznikem (vývojem)
prvních velkých zemědělských
civilizací.
Zapamatuje si oblasti vzniku nejstarších
států.
Zapamatuje si souvislost mezi budováním
zavlažovacího systému a existencí
nejstarších států.
Rozpozná podobnosti a odlišné rysy
životního způsobu v nejstarších státech.

● Uvede nejvýznamnější typy památek,
které se staly součástí světového
kulturního dědictví.
Identifikuje konkrétní významné historické
památky nejstaršího období.

● Demonstruje na konkrétních příkladech
přínos antické kultury a uvede
osobnosti antiky důležité pro evropskou
civilizaci, zrod křesťanství a souvislost
s judaismem.
Popíše vývoj řecké a římské kultury.
Identifikuje významné osobnosti antické
kultury. Doloží příkladem jejich přínos
evropské civilizaci.

● Porovná formy vlády a postavení
společenských skupin v jednotlivých
státech a vysvětlí podstatu antické
demokracie.
Popíše vznik řeckých městských států a
různé formy jejich řízení.
Porozumí funkci konkrétních státních
institucí v antickém Řecku a Římě.Vysvětlí
příčiny a důsledky, řeckých a římských
expanzí.Porovná přínos významných
osobností pro rozvoj antického Řecka a
Říma.

Afrika, Malá Asie, Asie, Mezopotámie, Egypt,
Indie, Čína, Palestina, Orient,
Středozemní moře, Eufrat, Tigris, Nil, Indus,
Ganga, Chuang-che (Žlutá řeka),
Jang-c'-ťiang (Dlouhá řeka);
stát, městský stát, zavlažovací systém,
zákon, zákoník, knězi, farao, král, dynastie;
písmo, kalendář, šedesátková soustava,
desítková soustava, arabské číslice, věda,
judaismus, buddhismus, brahmanismus
Velká čínská zeď, pyramidy, indické chrámy,
sfmga
báje, epos, Ilias, Odyssea, gymnasion,
filozofie, latina, latinka, římské číslice, právo;
divadlo, amfiteátr, olympiáda, vítězný oblouk,
akvadukt;
křesťanství, judaismus
Řecko, Peloponés, Atika, Athény, Sparta,
Trója, Persie, Makedonie;
kolonizace, městský stát, otrok,  ústava,
tyranida, demokracie, království, občanské
právo; války; nástupnické státy;
Řím, Apeninský poloostrov, Tiber, Kartágo,
Galie, Vesuv, Pompeje, Limes Romanům,
Konstantinopolis; Latinové, Etruskové,
Italikové, Keltové, Punové, Germáni, barbaři;
etruští králové, patriciové, plebejové,
republika, konzul, senát, občanství, tribun
lidu, císařství, provincie, legie, žoldnéř,
bezzemek, reforma, otrok, gladiátort;
křesťanství; války

přesahy
Z:
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VV (6. ročník) :  Výtvarné aktivity
VO (7. ročník) :  Stát a právo
ČJL (7. ročník) :  Literární výchova
ČJL (8. ročník) :  Literární výchova

průřezová témata
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA:
- Občan, občanská společnost a stát
- Formy participace občanů v politickém životě
- Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

Raný středověk
výstupy učivo

● Popíše podstatnou změnu evropské
situace, která nastala v důsledku
příchodu nových etnik, christianizace a
vzniku států.

Zapamatuje si oblasti obydlené nově
příchozími vybranými etniky.
Objasní souvislost mezi příchodem nových
etnik a současným etnickým rozdělením
Evropy.
Porozumí příčinám rozdílného vývoje
nejstarších státních útvarů v Evropě.

● Porovná základní rysy západoevropské,
byzantsko-slovanské a islámské
kulturní oblasti.
Zapamatuje si významné raně středověké
říše.
Vysvětlí příčiny, které vedly ke vzniku raně
středověkých státních útvarů v daných
lokalitách.
Rozpozná rozdíly ve správě raně
středověkých říší.
Doloží na příkladech střetávání a prolínání
raně středověkých kultur.

Hunové, Anglové, Sasové, Keltové,
Frankové, Arabové, Turci, Slované, Avaři,
Normané;
etnikum, stěhování národů
Anglie, Franská říše, Západofranská říše
(Francie), Východofranská říše (Německo),
Arabská říše, Byzantská říše, Kyjevská Rus,
Zlatá horda, Svatá říše římská;
Mekka;
stát, majordomus, kníže, král, císař,  léno,
lenní pán, vazal, dávka;
pokřesťanštění, církev;
islám, Korán, muslim, mešita, arabská
vzdělanost

přesahy
Do:
VV (6. ročník) :  Výtvarné aktivity
Z:
VV (6. ročník) :  Výtvarné aktivity
ČJL (7. ročník) :  Literární výchova
ČJL (8. ročník) :  Literární výchova

7. ročník - dotace: 2, povinný

Středověk
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výstupy učivo
● Vymezí úlohu křesťanství a víry v

životě středověkého člověka, konflikty
mezi světskou a církevní mocí, vztah
křesťanství ke kacířství a jiným
věroukám.
Popíše základní rysy světových
náboženství.
Zapamatuje si příčiny rostoucího vlivu
církve na vývoj středověké společnosti.
Vysvětlí příčiny a důsledky boje o
investituru.
Na příkladech doloží pokusy katolické
církve o územní a náboženskou expanzi.
Porozumí příčinám vzniku opozičních
myšlenek uvnitř katolické církve.

● Objasní situaci Velkomoravské říše a
vnitřní vývoj českého státu a postavení
těchto státních útvarů v evropských
souvislostech.
Vysvětlí okolnosti vzniku českého státu.
Porozumí  vnitropolitickému a
hospodářskému vývoji českého státu v
raném a vrcholném středověku.
Vysvětlí příčiny a důsledky změn
v postavení českého panovníka pro
středoevropskou oblast.
Objasní politické vztahy Velkomoravské
říše a českého státu k významným
evropským říším a státům.
Doloží na příkladech vliv okolních kultur na
velkomoravskou a českou kulturu.

● Ilustruje postavení jednotlivých vrstev
středověké společnosti, uvede příklady
románské a gotické kultury.
Porozumí smyslu učení o trojím lidu.
Popíše středověké způsoby hospodaření.
Rozliší na vybraných příkladech rozdíly
v životním stylu jednotlivých vrstev
obyvatelstva středověku.
Kategorizuje románské a gotické
architektonické památky.

Sámova říše, Nitransko, Velkomoravská říše,
český stát, Levý Hradec, Pražský hrad, Libice
nad Cidlinou, Stará Boleslav, Moravské pole,
Kresčak, Polsko, Uhry, Svatá říše římská;
knížectví, království, markrabství moravské,
staroslověnština, hlaholice; biskupství,
arcibiskupství;
Zlatá bula sicilská, Zlatá bula Karlova,
Majestas Carolina
křesťanství, papež, patriarcha;
judaismus, islám,
investitura
klášter, řehole, kacíř, křížová výprava
kolonizace, město, městská práva,
měšťanstvo; hrad, šlechta, církev;
Hornictví, systémy obdělávání půdy, řemeslo,
obchod;
románská kultura, gotická kultura

přesahy
Do:
VV (6. ročník) :  Výtvarné aktivity
Z:
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VV (6. ročník) :  Výtvarné aktivity
ČJL (7. ročník) :  Literární výchova
VV (9. ročník) :  Výtvarné aktivity

Počátky novověku
výstupy učivo

● Vysvětlí znovuobjevení antického ideálu
člověka, nové myšlenky žádající
Objasní vliv antiky na humanizaci raně
novověkého člověka.
Rozliší a popíše  základní znaky
renesanční architektury a výtvarného
umění.
Vysvětlí, jak změny v myšlení lidí
(vzdělanost) ovlivnily hospodářskou a
společenskou situaci vybraných států
(předpoklady zámořských objevů).
Objasní nové myšlenky žádající reformu
církve, včetně reakce církve na tyto
požadavky.
Porovná cíle reformace a protireformace.

● Vymezí význam husitské tradice pro
český politický a kulturní život.
Vysvětlí příčiny, průběh a důsledky české
reformace.
Porozumí hlavním myšlenkám Husova
učení.
Zhodnotí pozici Jana Husa v katolické
církvi.
Objasní důsledky ekonomické a kulturní
izolace Čech v době husitské revoluce.

● Popíše a demonstruje průběh
zámořských objevů, jejich příčiny a
důsledky.
Zapamatuje si evropské mocnosti a
osobnosti, které realizovaly zámořské
objevy a dobývání nových území.
Demonstruje objevená a dobývaná území.
Uvede vztah mezi expanzí a změnou
životního stylu.

renesance, humanismus; reformace,
protireformace, katolík, protestant, jezuita,
manufaktura, knihtisk
Betlémská kaple, Kostnice;
Tábor,  Lipany, Basilej, Moháč;
kazatel, odpustek, inkvizice, koncil, přijímání
pod obojí, kališník, zemský správce, Jednota
bratrská;
husita, polní vojsko, hejtman, spanilá jízda,
panská jednota, křižák, defenestrace;
Dekret kutnohorský, čtyři artikule pražské,
kompaktáta, Jiří z Poděbrad, Vladislavské
zřízení zemské
Španělsko, Portugalsko, Lisabon, mys Dobré
naděje, Indie, Orient, Amerika;
objevitel, kolonizátor, mořeplavba, expanze,
mimoevropské kultury

přesahy
Z:
VV (6. ročník) :  Výtvarné aktivity
HV (7. ročník) :  Poslechové činnosti
ČJL (7. ročník) :  Literární výchova
VV (9. ročník) :  Výtvarné aktivity
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Novověk
výstupy učivo

● Objasní postavení českého státu v
podmínkách Evropy rozdělené do řady
mocenských a náboženských center
a jeho postavení uvnitř habsburské
monarchie.
Objasní význam rostoucí moci Habsburků
pro politický vývoj v Evropě.
Porozumí náboženskému rozdělení Evropy
v 16. století a jeho důsledkům.
Porovná postavení českého státu v Evropě
před nástupem Habsburků na český
trůn a po něm.
Popíše vývoj vztahu habsburského
panovníka a českých stavů.

● Objasní příčiny a důsledky vzniku
třicetileté války a posoudí její důsledky.
Popíše průběh třicetileté války.
Rozliší cíle soupeřících bloků.
Na příkladech demonstruje důsledky války
pro obyvatelstvo českých zemí.
Porovná poměr sil v Evropě před třicetiletou
válkou a po ní.
Porozumí hospodářským změnám v
Evropě po skončení války.

● Na příkladech evropských dějin
konkretizuje absolutismus, konstituční
monarchii, parlamentarismus.
Porozumí úloze parlamentů v nizozemské
a anglické revoluci.
Objasní souvislost mezi posilováním
pozice buržoazie a růstem moci parlamentu
v 16. a 17. století.
Popíše projevy absolutismu v západní a
východní Evropě.

● Rozpozná základní znaky jednotlivých
kulturních stylů a uvede jejich
představitele a příklady kulturních
památek.
Rozliší základní znaky baroka a rokoka.
Uvede příklady nejvýznamnějších díla
barokních děl a umělců s důrazem na ty,
kteří působili v českých zemích.

habsburská monarchie, Vídeň, Praha,
Francie, Anglie, náboženská válka,
bartolomějská noc, anglikánská církev,
puritáni, jezuité;
dvorské úřady;
král, císař, šlechtic konfese, Majestát
Bílá hora, protestantská Unie, katolická Liga,
Komenský;
české stavovské povstání, místodržící,
rekatolizace, konfiskace, exulant;
Obnovené zřízení zemské, Vestfálský mír
Španělsko, nizozemské provincie, Flandry,
Holland, Anglie, Rusko, Petrohrad;
ohrazování, Východoindická společnost,
buržoazie, nevolnictví, poddanství;
absolutní monarchie, konstituční monarchie,
republika, parlament, místodržící, Cromwell,
samoděržaví, car, bojar
baroko, selské baroko, rokoko
Anglie, Francie,  USA, parní stroj, systém
obdělávání půdy, industrializace, továrna,
dělník, merkantilismus, kapitalismus, kolonie,
rozvoj věd, doprava;
osvícenství, encyklopedie, Prohlášení
nezávislosti, Kongres, prezident, ústava
Francie, Paříž, Bastila, Itálie, Anglie, Rusko,
Slavkov, Borodino, Lipsko, Waterloo, Elba,
Sv. Helena;
generální stavy, privilegované stavy, třetí
stav, Národní shromáždění, Konvent,
republika, trikolora, revoluční teror;
Deklarace práv člověka a občana, Ústava,
Svatá aliance;
konzul, císařství, Německý spolek,
kontinentální blokáda
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● Vysvětlí podstatné ekonomické,
sociální, politické a kulturní změny
ve vybraných zemích a u nás, které
charakterizují modernizaci společnosti.
Posoudí vliv osvícenských myšlenek na
společenské změny.
Vyjmenuje výrobní odvětví, ve kterých
došlo během modernizace k zásadním
změnám. a popíše nově vzniklá
průmyslová odvětví.
Porovná vzhled evropských velkoměst
před vznikem továren a po něm.
Porovná sílu konkrétních sociálních vrstev
v konkrétních státech před vznikem
průmyslu a po jeho vzniku.
Porozumí souvislosti mezi formou vlády a
rychlostí modernizace společnosti.

● Objasní souvislost mezi událostmi
francouzské revoluce a napoleonských
válek na jedné straně a rozbitím starých
společenských struktur v Evropě na
straně druhé.
Vysvětlí příčiny vzniku francouzské
revoluce a její důsledky pro Francii.
V hlavních rysech popíše průběh
francouzské revoluce. Zapamatuje si hlavní
francouzské politické kluby z období
revoluce.
Popíše hlavní události období Napoleonovy
vlády. Porozumí vlivu napoleonských
válek na konkrétní státy. Objasní
význam vídeňského mírového kongresu
pro politické uspořádání Evropy po
napoleonských válkách.

přesahy
Do:
VV (6. ročník) :  Výtvarné aktivity
HV (8. ročník) :  Hudební výchova
Z:
VV (6. ročník) :  Výtvarné aktivity
HV (7. ročník) :  Poslechové činnosti
ČJL (7. ročník) :  Literární výchova
VV (9. ročník) :  Výtvarné aktivity

průřezová témata
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA:
- Občan, občanská společnost a stát
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- Formy participace občanů v politickém životě
- Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

8. ročník - dotace: 2, povinný

19. století
výstupy učivo

● Porovná jednotlivé fáze utváření
novodobého českého národa v
souvislosti s národními hnutími
vybraných evropských národů.
Vysvětlí princip osvícenského absolutismu.
Popíše změny ve výrobě v období
osvícenského absolutismu.
Vysvětlí úlohu kultury a veřejného života na
emancipaci českého národa.
Zapamatuje si významné představitele
českého národního emancipačního hnutí.
Porovná cíle konkrétních evropských
národních emancipačních hnutí.
Rozliší základní znaky dobových kulturních
směrů.

● Charakterizuje emancipační úsilí
významných sociálních skupin; uvede
požadavky formulované ve vybraných
evropských revolucích.
Porozumí významu buržoazie pro rozvoj
evropských národních emancipačních
hnutí.
Popíše důsledky revolučního procesu pro
vybrané evropské národy.

● Na vybraných příkladech demonstruje
základní politické proudy.
Doloží příkladem  základní politické proudy
a sílení nacionalismu v Evropě s důrazem
na české země ve druhé polovině 19.
století.

habsburská monarchie, Vídeň,  Slezsko,
Kladsko, Chlumec nad Cidlinou, Terezín;
Bouda, Stavovské divadlo, Národní muzeum;
osvícenský absolutismus, reformy,
pragmatická sankce, patenty;
germanizace, centralizace, selské povstání,
kancléř, metternichovský absolutismus;
romantismus, klasicismus, jazykověda,
divadlo, literatura, noviny, Rukopisy;
vlastenec
Francie, italské republiky, německé státy,
habsburská monarchie, Vídeň, Praha,
Svatováclavské lázně, Kroměříž, Olomouc;
Předlitavsko, Zalitavsko;
bonapartismus, frankfurtský parlament;
bachovský absolutismus, Hradec Králové ,
rakousko-uherské vyrovnání;
prusko-rakouská válka , Pařížská komuna;
prusko-francouzská válka, buržoazie,
dělník, socialismus, utopický socialismus,
komunismus;
zrušení roboty a poddanství; revoluce,
barikáda
konzervativismus, liberalismus,
anarchismus, nacionalismus, rasismus,
antisemitismus

přesahy
Do:
ČJL (8. ročník) :  Literární výchova
HV (8. ročník) :  Hudební výchova
HV (9. ročník) :  Hudební výchova
Z:
VV (6. ročník) :  Výtvarné aktivity
ČJL (8. ročník) :  Literární výchova
F (9. ročník) :  Elektromagnetické a světelné děje
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HV (9. ročník) :  Poslechové činnosti
Počátek 20. stol.

výstupy učivo
● 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.
Vysvětlí příčiny americké občanské války a
její dopad na rozvoj průmyslu USA.
Porozumí vlivu nových vynálezů na na
všednodennost.
Popíše rozdělení kolonií mezi mocnosti na
konci 19. století.
Rozliší základní styly dobových
uměleckých stylů a životní styl různých
vrstev obyvatel.

● 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.
Porozumí souvislosti mezi politickým
uspořádáním světa po l. světové válce a
nastolením totalitních režimů v konkrétních
státech.
Na příkladech demonstruje společné a
rozdílné znaky vybraných meziválečných
totalitních systémů.
Uvede do souvislosti růst moci totalitních
režimů a vznik lokálních válečných konfliktů
ve 30. letech.
Objasní postoj totalitních režimů k lidským
právům.

● Na příkladech demonstruje zneužití
techniky ve světových válkách a jeho
důsledky, rozpozná klady a nedostatky
demokratických systémů.
Popíše příčiny, průběh a důsledky 1.
světové války.

Itálie, Prusko, Německo, USA, Gettysburg;
Anglie, Francie, Rusko, Rakousko-Uhersko,
občanská válka, otrokářství, Konfederace,
rozvoj vědy, realismus, historizující slohy;
Centrální mocnosti, Dohoda
Sarajevo, Verdun, Paříž, versailleský mírový
systém, Výmarská republika, Locarno;
Společnost národů, první světová válka,
fronta, zázemí, válečné hospodářství,
přídělový systém; kapitulace;
hospodářská krize, akcie, burza, mezistátní
dohody,
Itálie, Německo, Španělsko, Habeš,
Japonsko, Sovětský svaz, Mongolsko, Třetí
říše;
komunismus, marxismus, říjnová revoluce,
bolševik, sovět, fašismus, nacionalismus,
nacismus, SA, SS;
pracovní tábor, GULAG;
vůdce
První republika, demokratické volby;
mobilizace, Pittsburská dohoda, Malá
dohoda, Mnichovská dohoda
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Uvede do souvislosti dynamiku rozvoje
konkrétních průmyslových odvětví a
průběh válečného konfliktu.
Popíše významné historické mezníky
meziválečného období.
Porovná politické rozdělení konkrétních
částí světa před válkou a po ní.
Porovná postavení občana ve vybraných
demokratických a totalitních státech.
Analyzuje průběh a důsledky
hospodářských a politických krizí ve
vybraných demokratických státech. Rozliší
základní znaky  životního stylu vybraných
skupin obyvatel.

● Zhodnotí postavení ČSR v evropských
souvislostech a její vnitřní sociální,
politické, hospodářské a kulturní
prostředí.
Zapamatuje si významné historické
mezníky vývoje ČSR 1918-1939.
Rozpozná klady a zápory
prvorepublikového polit. systému.
Porovná významné průmyslové oblasti
První republiky ve vztahu k rozložení
národnostních menšin.
Vysvětlí vývoj hospodářských a politických
vazeb ČSR s evropskými státy.
Porovná práva národnostních menšin v
ČSR a okolních státech.
Porozumí dynamice vývoje
československo-německých vztahů.

● rozpozná klady a nedostatky
demokratických systémů

přesahy
Do:
ČJL (8. ročník) :  Literární výchova
HV (8. ročník) :  Hudební výchova
HV (9. ročník) :  Hudební výchova
Z:
VV (6. ročník) :  Výtvarné aktivity
F (8. ročník) :  Mechanické vlastnosti kapalin a plynů
F (9. ročník) :  Elektromagnetické a světelné děje
HV (9. ročník) :  Poslechové činnosti

9. ročník - dotace: 2, povinný

2. světová válka
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výstupy učivo
● Na příkladech vyloží antisemitismus,

rasismus a jejich nepřijatelnost z
hlediska lidských práv.
Objasní nezbytnost existence vnitřního a
vnějšího nepřítele pro fungování totalitního
režimu.
Porozumí zrůdnosti nacistického průmyslu
zabíjení.
Posoudí nebezpečí rasistických a
antisemitských projevů pro pozitivní vývoj
společnosti.

● Na příkladech demonstruje zneužití
techniky ve světových válkách a jeho
důsledky, rozpozná klady a nedostatky
demokratických systémů.
Popíše příčiny, průběh a důsledky obou
světových válek.
Uvede do souvislosti dynamiku rozvoje
konkrétních průmyslových odvětví a
průběh válečného konfliktu.
Popíše významné historické mezníky
meziválečného období.
Porovná politické rozdělení konkrétních
částí světa před válkou a po ní.
Porovná postavení občana ve vybraných
demokratických a totalitních státech.
Analyzuje průběh a důsledky
hospodářských a politických krizí ve
vybraných demokratických státech. Rozliší
základní znaky životního stylu vybraných
skupin obyvatel.

● Zhodnotí postavení ČSR v evropských
souvislostech a její vnitřní sociální,
politické, hospodářské a kulturní
prostředí.
Zapamatuje si významné historické
mezníky vývoje ČSR 1918-1945.
Porovná práva národnostních menšin v
ČSR a okolních státech.
Porozumí dynamice vývoje
československo-německých vztahů.
Objasní vliv významných osobností z
oblasti kultury na vývoj ČSR do roku 1945.
Zhodnotí vztah Čechů ke Třetí říši v období
2. světové války.

Norimberské zákony, Křišťálová noc;
antisemitismus, rasismus, árijská rasa,
holocaust, genocida, ghetto, koncentrační
tábor, plynová komora;
Židé, Rómové
versailleský mírový systém,  Leningrad,
Stalingrad, Pearl Harbor, Hirošima, Nagasaki;
Teherán, Jalta, Postupim, Norimberk, mírová
konference, Společnost národů, OSN;
první světová válka, fronta, zázemí, válečné
hospodářství, přídělový systém;
kapitulace;
mezistátní dohody, druhá světová válka;
nové zbraně;
Londýn, Moskva, Lidice, Ležáky, Sokolovo,
Tobruk, Sudety;
československé legie, autonomie,
demokratické volby;
mobilizace, Druhá republika, Protektorát
Čechy a Morava, gestapo, heydrichiáda,
totální nasazení, kolaborace;
odboj;
Slovenské národní povstání, pražské
povstání;
Washingtonská deklarace, Mnichovská
dohoda
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přesahy
Do:
ČJL (9. ročník) :  Literární výchova
Z:
VV (6. ročník) :  Výtvarné aktivity
F (8. ročník) :  Mechanické vlastnosti kapalin a plynů
F (9. ročník) :  Energie
ČJL (9. ročník) :  Literární výchova

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Hodnoty, postoje, praktická etika
- Mezilidské vztahy
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA:
- Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA:
- Kulturní diference
- Lidské vztahy
- Etnický původ
- Multikulturalita
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
- Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
- Vnímání autora mediálních sdělení
- Fungování a vliv médií ve společnosti

Rozdělený a integrující se svět
výstupy učivo

● Vysvětlí příčiny a důsledky vzniku
bipolárního světa; uvede příklady
střetávání obou bloků.
Vysvětlí příčiny vzniku studené války.
Charakterizuje příčiny a důsledky
začlenění Československa do sovětského
bloku.
Doloží na příkladech vojenské střetávání
supervelmocí v období studené války.
Vysvětlí příčiny krizových projevů v zemích
východního bloku.
Porovná životní styl obyvatel obou stran
železné opony.

● Vysvětlí a na příkladech doloží
mocenské a politické důvody
euroatlantické hospodářské a vojenské
spolupráce.
Popíše důležité mezníky procesu evropské
integrace.

západní blok, východní blok, třetí svět,
Československá republika, Československá
socialistická republika, Česká a Slovenská
federativní republika, Česká republika,
Slovenská republika;
Helsinky;
studená válka, železná opona, bipolární
svět, kult osobnosti, znárodňování, lidová
demokracie;
dekolonizace, perestrojka, glasnosť;
Košický vládní program, prezidentské
dekrety, odsun, únorový převrat, Lidové
milice, politický proces, kolektivizace, JZD,
pětiletka, měnová reforma, Pražské jaro,
normalizace, cenzura, samizdat, Charta 77,
disident, spartakiáda, sametová revoluce;
Občanské fórum
NATO, Varšavská smlouva, RVHP, EHS,
Evropská unie, G8
Afrika, Asie, Jižní Amerika;
kolonie, dekolonizace, třetí svět;
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Srovná ekonomický vývoj a politický
systém vybraných států východního a
západního bloku v období studené války.

● Posoudí postavení rozvojových zemí.
Porozumí procesu dekolonizace. Na
příkladech demonstruje ekonomické,
politické a sociální problémy zemí třetího
světa v 60. - 80. letech 20. století.

● Prokáže základní orientaci v
problémech současného světa.
Objasní příčiny vzniku a cíle světového
terorismu. Zhodnotí vliv globalizace na
život ve vybraných oblastech světa.
Porozumí významu začlenění České
republiky do integračního procesu a
důležitosti zachování národních tradic v
evropském kontextu.

Rok Afriky, Hnutí nezúčastněných;
apartheid, rasová segregace
terorismus, globalizace, integrace

přesahy
Do:
ČJL (9. ročník) :  Literární výchova
HV (9. ročník) :  Hudební výchova
Z:
VV (6. ročník) :  Výtvarné aktivity
VO (9. ročník) :  Globální svět
HV (9. ročník) :  Poslechové činnosti
ČJL (9. ročník) :  Literární výchova

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
- Hodnoty, postoje, praktická etika
- Mezilidské vztahy
- Kooperace a kompetice
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA:
- Občan, občanská společnost a stát
- Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH:
- Evropa a svět nás zajímá
- Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA:
- Kulturní diference
- Lidské vztahy
- Etnický původ
- Multikulturalita
- Princip sociálního smíru a solidarity
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
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- Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
- Fungování a vliv médií ve společnosti
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4.5.2 Výchova k občanství

Vzdělávací obor je určen žákům 6. – 9. ročníku v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně.
Vybavuje žáky znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jejich aktivní zapojení do života
v demokratické společnosti. Seznamuje žáky s důležitými společenskými jevy a procesy,
které se promítají do každodenního života a mají vliv na utváření společenského klimatu.
Zaměřuje se na utváření pozitivních občanských postojů, rozvíjí vědomí přináležitosti k
evropskému civilizačnímu a kulturnímu okruhu a podporuje přijetí hodnot, na nichž je současná
demokratická Evropa budována. Důležitou součástí vzdělávání je prevence rasistických,
xenofobních a extrémistických postojů, výchova k toleranci a respektování lidských práv,
k rovnosti mužů a žen a výchova k úctě k přírodnímu a kulturnímu prostředí i k ochraně
uměleckých a kulturních hodnot.
Výchova k občanství se zaměřuje zejména na schopnost žáků orientovat se v sociální realitě
související s jejich začleňováním do různých společenských vztahů a vazeb. Otevírá cestu k
realistickému sebepoznání a poznávání osobnosti druhých lidí a k pochopení vlastního jednání
i jednání druhých lidí v kontextu různých životních situací. Seznamuje žáky se vztahy v rodině
a širších společenstvích, s hospodářským životem, činností důležitých politických institucí a
orgánů a s možnými způsoby zapojení jednotlivců do občanského života. Učí je respektovat a
uplatňovat mravní principy a pravidla společenského soužití a přebírat odpovědnost za vlastní
názory, chování a jednání i jejich důsledky. Rozvíjí občanské a právní vědomí žáků, posiluje
smysl jednotlivců pro osobní i občanskou odpovědnost a motivuje žáky k aktivní účasti na životě
demokratické společnosti.

Učební plán předmětu
Ročník 6 7 8 9

Dotace 1 1 1 0 + 1

Povinnost

(skupina)
povinný povinný povinný povinný

Dotace
skupiny

6. ročník - dotace: 1, povinný

Člověk ve společnosti
výstupy učivo

● Objasní účel důležitých symbolů
našeho státu a způsoby jejich používání.
Pozná a popíše státní symboly ČR a jejich
používání.

● Pozná a popíše státní symboly ČR a
jejich používání.
Na příkladech vysvětlí pojem vlastenectví
a odliší projevy vlasteneckých pocitů od
projevů nacionalismu. Umí se orientovat

Naše vlast - státní symboly, pojem vlasti
a vlastenectví, co nás proslavilo, významné
osobnosti, zajímavá a památná místa, státní
svátky a významné dny.
Obec a obecní zřízení.
Život ve škole, práva a povinnosti žáků, školní
řád, vklad vzdělání pro život.
Kulturní život - důležité instituce, ochrana
kulturních památek, přírodních objektů a
majetku.
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v kalendáři, zná původ a dodržování
některých svátků, uvádí příklady pranostik.

● Posoudí a na příkladech doloží přínos
spolupráce lidí při řešení konkrétních
úkolů a dosahování některých cílů v
rodiině, ve škole, v obci.
Posoudí a na příkladech doloží přínos
spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů
a dosahování některých cílů v  rodiině, ve
škole, v obci.

● Zdůvodní nepřijatelnost vandalského
chování a aktivně proti němu vystupuje.

● Objasní potřebu tolerance ve
společnosti, respektuje kulturní
zvláštnosti i odlišné názory, zájmy,
způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá
tolerantní postoje k menšinám.

● Zhodnotí nabídku kulturních institucí a
cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají.

● Kriticky přistupuje k mediálním
informacím, vyjádří svůj postoj k
působení propagandy a reklamy na
veřejné mínění a chování lidí.

● Rozlišuje projevy vlastenectví od
projevů nacionalismu

● Rozpoznává netolerantní, rasistické,
xenofobní a extremistické projevy
v chování lidí a zaujímá aktivní
postoj proti všem projevům lidské
nesnášenlivosti

Rozmanitost kulturních projevů, kulturní
hodnoty a tradice, víra a náboženství.
Masová kultura, prostředky masové
komunikace. Masová kultura, prostředky
masové komunikace, masmédia.
Diskriminace, rasismus, xenofobie, práva
dětí.
Morálka a mravnost, pravidla chování
společenské chování), svoboda a vzájemná
závislost, vandalismus a jeho projevy.
Rozmanitost kulturních projevů, kulturní
hodnoty a tradice, kulturní instituce, víra a
náboženství, společenské chování.

přesahy
Do:
Z (6. ročník) :  Regiony světa
Z (7. ročník) :  Regiony světa
Z (8. ročník) :  Regiony světa
Z:
Z (9. ročník) :  Česká republika

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Rozvoj schopností poznávání
- Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
- Poznávání lidí
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- Mezilidské vztahy
- Kooperace a kompetice
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA:
- Občanská společnost a škola
- Občan, občanská společnost a stát
- Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH:
- Evropa a svět nás zajímá
- Objevujeme Evropu a svět
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA:
- Kulturní diference
- Lidské vztahy
- Etnický původ
- Princip sociálního smíru a solidarity
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:
- Ekosystémy
- Lidské aktivity a problémy životního prostředí
- Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Ochrana za mimořádných situací
výstupy učivo

● Vhodně reaguje na mimořádné krizové
události.

Chování v mimořádných situacích - povodně.

7. ročník - dotace: 1, povinný

Stát a hospodářství
výstupy učivo

● Objasní potřebu dodržování zásad
ochrany duševního vlastnictví a jejich
znalost uplatňuje ve svém jednání.

● Rozlišuje a porovnává různé formy
vlastnictví, uvede jejich příklady.
Rozlišuje a porovnává různé formy
vlastnictví, uvede jejich příklady. Zdůvodní
nepřijatelnost vandalismu, vysvětlí, jak proti
němu aktivně vystupovat.

● Dodržuje zásady hospodárnosti, popíše
a objasní vlastní způsoby zacházení s
penězi a se svým i svěřeným majetkem,
vyhýbá se rizikům v hospodaření s
penězi.

Hmotné a duševní vlastnictví a jejich ochrana.
Formy vlastnictví, hmotné a duševní
vlastnictví.
Hospodaření s penězi, majetkem a různými
formami vlastnictví, rozpočet.



ŠVP - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola"

Generováno programem SMILE verze 2.1.2-0522, vlastníkem licence je Základní škola Žlutice, okres
Karlovy Vary, IČ: 47701412.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.

Strana 183 z 394

Dokáže se rozhodnout, jak vhodně
nakládat s penězi, popíše složky rodinného
rozpočtu.

● 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

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
- Poznávání lidí
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA:
- Občan, občanská společnost a stát
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH:
- Evropa a svět nás zajímá

Stát a právo
výstupy učivo

● Rozlišuje nejčastější typy a formy států
a na příkladech porovná jejich znaky.
Na příkladech známých států rozliší
republiku a monarchii (demokracii a
diktaturu).

● Rozlišuje a porovnává úkoly
jednotlivých složek státní moci ČR i
jejich orgánů a institucí, uvede příklady
institucí a orgánů, které se podílejí na
správě obcí, krajů a státu.
Charakterizuje a porovná jednotlivé složky
státní moci a vysvětlí, jaké úkoly plní jejich
orgány a instituce. Uvede příklady institucí
a orgánů, které se podílejí na správě obcí,
krajů a státu.

● Objasní výhody demokratického
způsobu řízení státu pro každodenní
život občanů.

● Vyloží smysl voleb do zastupitelstev
v demokratických státech a uvede
příklady, jak mohou výsledky voleb
ovlivňovat každodenní život občanů.
Objasní smysl voleb a vysvětlí, jak mohou
jejich výsledky ovlivňovat život občanů.

Znaky státu, typy a formy státu, státní
občanství.
Složky státní moci, jejich orgány a
instituce. Orgány a instituce státní správy a
samosprávy, jejich úkoly. Ústava ČR.
Demokracie a její principy a znaky.
Demokracie přímá a nepřímá.
Volby a volební systémy, politický
pluralismus.
Rovnost, nerovnost, svoboda, autorita,
morálka, mravnost, Všeobecná deklarace
lidských práv.
Spolupráce mezi zeměmi Evropy.
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Stručně charakterizuje hlavní formy voleb
do zastupitelstev ČR.

● Přiměřeně uplatňuje svá práva a
respektuje práva a oprávněné zájmy
druhých lidí, posoudí význam ochrany
lidských práv a svobod.
Respektuje práva druhých lidí, uvede
příklady základních práv  a svobod
každého člověka a dokumentů upravujících
lidská práva, posoudí význam ochrany
lidských práv a svobod a v případě potřeby
dokáže přiměřeně uplatňovat svá práva.

● Popíše vliv začlenění ČR do EU
na každodenní život občanů, uvede
příklady práv občanů ČR v rámci EU i
možných způsobů jejich uplatňování.
Vysvětlí význam spolupráce mezi
jednotlivými zeměmi, výhody členstcí ČR v
EU.

přesahy
Do:
D (6. ročník) :  Starověk

průřezová témata
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA:
- Občanská společnost a škola
- Občan, občanská společnost a stát
- Formy participace občanů v politickém životě
- Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH:
- Evropa a svět nás zajímá
- Objevujeme Evropu a svět
- Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA:
- Lidské vztahy
- Multikulturalita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:
- Lidské aktivity a problémy životního prostředí
- Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
- Vnímání autora mediálních sdělení
- Fungování a vliv médií ve společnosti

Ochrana za mimořádných situací
výstupy učivo
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● Vhodně reaguje na mimořádné krizové
události.

Požáry.

8. ročník - dotace: 1, povinný

Člověk ve společnosti
výstupy učivo

● Zhodnotí a na příkladech doloží význam
vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří
své možnosti,jak může v případě
potřeby pomáhat lidem v nouzi a v
situacích ohrožení.

Vztahy mezi lidmi - sociální rozdíly, rovnost
a nerovnost, lidská solidarita, osobní a
neosobní vztahy, mezilidská komunikace,
konflikty v mezilidských vztazích.
Problémy lidské nesnášenlivosti.

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Mezilidské vztahy
- Komunikace
- Kooperace a kompetice
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA:
- Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA:
- Kulturní diference
- Lidské vztahy
- Princip sociálního smíru a solidarity
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Člověk jako jedinec
výstupy učivo

● Uplatňuje vhodné způsoby chování
a komunikace v různých životních
situacích, případné neshody a konflikty
s druhými lidmi řeší nenásilným
způsobem.
Uplatňuje vhodné způsoby komunikace v
různých životních situacích.

● Objasní, jak může realističtější poznání
a hodnocení vlastní osobnosti a
potenciálu pozitivně ovlivnit jeho
rozhodování, vztahy s druhými lidmi i
kvalitu života.

● Popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat
charakterové a volní vlastnosti,
rozvíjet osobní přednosti, překonávat

Vvnímání, prožívání, poznávání a
posuzování skutečnosti, sebe i druhých
lidí, osobní hodnoty,sebepoznání a
sebehodnocení.
Charakter, vůle, sebedůvěra, sebekritika.
Osobní vlastnosti, dovednosti a schopnosti,
charakter.
Životní cíle a plány, perspektivy, motivace,
vůle.
Projevy chování, rozdíly v prožívání, myšlení
a jednání.
Životní názor, víra, náboženství, sekty,
svoboda, tolerance.
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osobní nedostatky a pěstovat zdravou
sebedůvěru.

● Posoudí vliv osobních vlastností
na dosahování individuálních i
společných cílů, objasní význam vůlle
při dosahování cílů a překonávání
překážek.
Seznámí se s pojmy charakter, svědomí,
egocentrismus, altruismus, egoismus.
Uvědomí si význam vůle, dokáže posilovat
své volní jednání.

● Rozpoznává projevy záporných
charaktrových vlastností u sebe i u
druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně
koriguje své chování a jednání.
Pochopí, že každý člověk má kladné i
záporné vlastnosti a že je důležité rozvíjet
ty dobré a potlačovat špatné.

přesahy
Do:
VZ (6. ročník) :  Já a moji blízcí
VZ (7. ročník) :  Osobnostní a sociální rozvoj

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Rozvoj schopností poznávání
- Hodnoty, postoje, praktická etika
- Sebepoznání a sebepojetí
- Seberegulace a sebeorganizace
- Poznávání lidí
- Mezilidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA:
- Kulturní diference
- Lidské vztahy
- Multikulturalita

Ochrana za mimořádných situací
výstupy učivo

● Vhodně reaguje na mimořádné krizové
události.

Haváriev továrnách, dopravě, jaderných
elektrárnách, výbuch plynu, závaly.

9. ročník - dotace: 0 + 1, povinný

Globální svět
výstupy učivo
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● Popíše vliv začlenění ČR do EU
na každodenní život občanů, uvede
příklady práv občanů ČR v rámci EU i
možných způsobů jejich uplatňování.
Vysvětlí, v čem jsou výhody členství ČR v
EU, uvede příklady.

● Uvede některé významné mezinárodní
organizace a společenství, k nimž
má vztah ČR, posoudí jejich význam
ve světovém dění a popíše výhody
spolupráce mezi státy.
Uvede příklady činnosti mezinárodních
organizací, ke kterým má ČR vztah.
Posoudí význam ekonomické, politické a
bezpečnostní spolupráce mezi státy.

● Uvede příklady některých projevů
globalizace, porovná jejich klady a
zápory.

● Uvede některé globální problémy
současnosti, vyjádří na ně svůj osobní
názor a popíše jejich hlavní příčiny i
možné důsledky pro život lidstva.
Uvede příklady některých globálních
problémů současnosti a jejich možných
důsledků pro život lidstva.

● Objasní souvislosti globálních a
lokálních problémů, uvede příklady
možných projevů a způsobů řešení
globálních problémů na lokální úrovni –
v obci, regionu.
Popíše příklady možných projevů a
způsobů řešení globálních problémů v obci,
regionu.

● Uvede příklady mezinárodního
terorismu a zaujme vlastní postoj ke
způsobu jeho potírání.

EU a ČR, podstata, význam, výhody.
Globalizace – pojem.
Významné globální problémy, jejich klady a
zápory, projevy, způsoby jejich řešení.
Projevy globálních problémů a jejich řešení.
Terorismus a jeho podoby, teroristické
organizace.

přesahy
Do:
D (9. ročník) :  Rozdělený a integrující se svět
Z (8. ročník) :  Regiony světa
Z (8. ročník) :  Společenské a hospodářské prostředí
Z (9. ročník) :  Životní prostředí

průřezová témata
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA:
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- Občan, občanská společnost a stát
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH:
- Evropa a svět nás zajímá
- Objevujeme Evropu a svět
- Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA:
- Kulturní diference
- Etnický původ
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:
- Lidské aktivity a problémy životního prostředí
- Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
- Fungování a vliv médií ve společnosti

Stát a právo
výstupy učivo

● Přiměřeně uplatňuje svá práva a
respektuje práva a oprávněné zájmy
druhých lidí, posoudí význam ochrany
lidských práv a svobod.
Dodržuje právní řád a respektuje základní
právní normy našeho státu.

● Objasní význam právní úpravy
důležitých vztahů – vlastnictví, pracovní
poměr, manželství.
Uvede příklady práv a povinností, které
vyplývají z důležitých právních vztahů.

● Provádí jednoduché právní úkony
a chápe jejich důsledky, uvede
příklady některých smluv upravujících
občanskoprávní vztahy – osobní
přeprava, koupě, oprava, pronájem věci.

● Dodržuje právní ustanovení, která se na
něj vztahují, a uvědomuje si rizika jejich
porušování.
Uvědomuje si  osobní odpovědnost za
porušování právních ustanovení.

● Rozlišuje a porovnává úkoly orgánů
právní ochrany občanů, uvede příklady
jejich činnosti a spolupráce při
postihování trestních činů.

● Rozpozná protiprávní jednání, rozliší
přestupek a trestný čin, uvede jejich
příklady

Právní řád, právní norma, protiprávní jednání.
Státní správa a samospráva, systém soudů v
ČR.
Pracovní  poměr, pracovní doba.
Pracovní smlouva a její náležitosti.
Právní ochrana občanů.
Pracovní smlouva a její náležitosti.
Přestupek, trestný čin, trest.
Manželství a způsoby jeho uzavírání,
manželství, vlastnictví a jeho formy.



ŠVP - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola"

Generováno programem SMILE verze 2.1.2-0522, vlastníkem licence je Základní škola Žlutice, okres
Karlovy Vary, IČ: 47701412.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.

Strana 189 z 394

Rozliší protiprávní jednání a na příkladech
posoudí podmínky trestní postižitelnosti
občanů. Uvede příklady postihů (pokuta,
odnětí svobody apod.)

přesahy
Do:
ČaSP (9. ročník) :  Volba povolání

průřezová témata
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA:
- Občan, občanská společnost a stát
- Formy participace občanů v politickém životě

Stát a hospodářství
výstupy učivo

● Dodržuje zásady hospodárnosti, popíše
a objasní vlastní způsoby zacházení s
penězi a se svým i svěřeným majetkem,
vyhýbá se rizikům v hospodaření s
penězi.

● Vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké
služby občanům nabízejí.

● Rozlišuje a porovnává úlohu výroby,
obchodu a služeb, uvede příklady jejich
součinnosti.

● Rozlišuje funkce výroby, obchodu a
služeb.
Dokáže vysvětlit podstatu fungování trhu.

● Na příkladu chování kupujících a
prodávajících vyloží podstatu fungování
trhu

Funkce a podoby peněz, formy placení,
rozpočet.
Finanční ústavy, banky, spořitelny,  pojišťovny
a jejich funkce a význam.
Státní rozpočet, příjmy, výdaje, daně.
Výroba, obchod, služby.
Trh, nabídka, poptávka, podnikání a jeho
formy.

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH:
- Evropa a svět nás zajímá

Ochrana za mimořádných situací
výstupy učivo

● Objasní potřebu tolerance ve
společnosti, respektuje kulturní
zvláštnosti i odlišné názory, zájmy,

Vichřice, zemětřesení, výbuch sopky,
tsunami, terorismus.
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způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá
tolerantní postoje k menšinám.
Uvědomí si význam životního názoru,
vliv víry a náboženství v životě
člověka, seznámí se s významnými
světovými náboženstvími, pochopí význam
náboženské tolerance a svobody.

● Vhodně reaguje na mimořádné krizové
události.
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4.6 Člověk a příroda

Vzdělávací oblast člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody.
Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich
zákonitostem. Dává jim tím i potřebný základ pro lepší pochopení a využívání současných
technologií
a pomáhá jim lépe se orientovat v běžném životě.
V této vzdělávací oblasti dostávají žáci příležitost poznávat přírodu jako systém, jehož
součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Na takovém poznání je
založeno i pochopení důležitosti udržování přírodní rovnováhy pro existenci živých soustav,
včetně člověka. Vzdělávací oblast také významně podporuje vytváření otevřeného myšlení
(přístupného alternativním názorům),
kritického myšlení a logického uvažování.
Vzdělávací obory vzdělávací oblasti člověk a příroda, jimiž jsou Fyzika, Chemie, Přírodopis
a Zeměpis, svým činnostním a badatelským charakterem výuky umožňují žákům hlouběji
porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím si uvědomovat i užitečnost přírodovědných
poznatků a jejich aplikací v praktickém životě. Zvláště významné je, že při studiu přírody
specifickými poznávacími metodami si žáci osvojují i důležité dovednosti. Jedná se především
o rozvíjení dovednosti soustavně, objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat a měřit,
vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě pozorovaných přírodních jevů, analyzovat výsledky
tohoto ověřování a vyvozovat z nich závěry. Žáci
se tak učí zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti či vztahy mezi nimi, klást si otázky
(Jak? Proč? Co se stane, jestliže?) a hledat na ně odpovědi, vysvětlovat pozorované jevy,
hledat a řešit poznávací nebo praktické problémy, využívat poznání zákonitostí přírodních
procesů pro jejich předvídání či ovlivňování.
Ve výše zmíněných vzdělávacích oborech žáci postupně poznávají složitost a mnohotvárnost
skutečnosti, podstatné souvislosti mezi stavem přírody a lidskou činností, především pak
závislost člověka na přírodních zdrojích a vlivy lidské činností na stav životního prostředí
a na lidské zdraví. Učí se zkoumat změny probíhající v přírodě, odhalovat příčiny a
následky ovlivňování důležitých místních i globálních ekosystémů a uvědoměle využívat
své přírodovědné poznání ve prospěch ochrany životního prostředí a principů udržitelného
rozvoje. Komplexní pohled na vztah mezi člověkem a přírodou, jehož významnou součástí je
i uvědomování si pozitivního vlivu přírody na citový život člověka, utváří - spolu s fyzikálním,
chemickým a přírodopisným vzděláváním - také vzdělávání zeměpisné, které navíc umožňuje
žákům postupně odhalovat souvislosti přírodních podmínek a života lidí i jejich společenství v
blízkém okolí, v regionech, na celém území ČR, v Evropě i ve světě.
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Zeměpis, který má přírodovědný i společenskovědní
charakter, je v zájmu zachování celistvosti oboru umístěn celý v této vzdělávací oblasti.
Vzdělávací oblast člověk a příroda navazuje na vzdělávací oblast člověk a jeho svět, která na
elementární úrovni přibližuje přírodovědné poznávání žákům 1. stupně základního vzdělávání,
a kooperuje především se vzdělávacími oblastmi Matematika a její aplikace, člověk a
společnost, člověk a zdraví a člověk a svět práce a přirozeně i s dalšími vzdělávacími oblastmi.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
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Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím,
že vede žáka k:
- zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím různých empirických metod
poznávání (pozorování, měření, experiment) i různých metod racionálního uvažování
- potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních procesů, správně tyto otázky
formulovat a hledat na ně adekvátní odpovědi
- způsobu myšlení, které vyžaduje ověřování vyslovovaných domněnek o přírodních faktech
více nezávislými způsoby
- posuzování důležitosti, spolehlivosti a správnosti získaných přírodovědných dat pro potvrzení
nebo vyvrácení vyslovovaných hypotéz či závěrů
- zapojování do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům, k vlastnímu
zdraví i zdraví ostatních lidí
- porozumění souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem přírodního a životního prostředí
- uvažování a jednání, která preferují co nejefektivnější využívání zdrojů energie v praxi, včetně
co nejširšího využívání jejích obnovitelných zdrojů, zejména pak slunečního záření, větru, vody
a biomasy
- utváření dovedností vhodně se chovat při kontaktu s objekty či situacemi potenciálně či
aktuálně ohrožujícími životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí lidí
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4.6.1 Fyzika

Obsahové, časové a organizační vymezení
Učební obora fyzika je koncipován jako dvouhodinový pro 6. – 9. ročník, navazuje v mnoha
směrech na M, CH, Př, Z. Spolu s nimi vede k poznávání a vysvětlení přírodních jevů jako celků
rozvíjí schopnost pozorovat, vyvozovat závěry a aplikovat je v denním životě. Učí vyvozovat
hypotézy, jejich ověřování a vysvětlení souvislostí s jinými jevy.
Výuka je směřována v šestém až devátém ročníku zejména:
a) k vytvoření zájmu o poznávání, vysvětlování a pochopení  fyzikálních jevů,
b) v úzké návaznosti na matematiku učí využít výpočtů pro praktický život, učí práci s
elektronickými médii,
c) k vytvoření ucelené představy o významu fyzikálních  výzkumů jako prostředků využívání
přírodních jevů, jejich ovlivňování a předvídání z hlediska potřeb člověka a to zejména z
pohledu do budoucnosti.
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru  Člověk a příroda – Fyzika je rozdělen do sedmi
tématických okruhů:
Látky a tělesa
Pohyb těles, síly
Mechanické vlastnosti kapalin
Energie
Zvukové děje
Elektromagnetické a světelné děje
Vesmír
V tematickém celku Látky a tělesa se žáci seznámí s měřením důležitých fyzikálních veličin
charakterizující látky pomocí vhodně zvolených měřidel. Seznámí se Brownovým pohybem a
difúzí. Na základě změny teploty předpoví změnu délky a objemu tělesa.
V tematickém celku Pohyb těles, síly se seznání s druhy pohybu těles vzhledem k jinému tělesu,
s rychlostí, drahou, časem. Změří velikost působící síly, určí její směr a výslednici sil.
V tematickém celku Mechanické vlastnosti kapalin učí se pracovat s teorií Pascalova zákona
a vlastnostmi z toho vyplývajícími. Seznámí se s hydrostatickým a atmosférickým tlakem.
Seznámí se Archimédovým zákonem.
V tematické celku Energie  rozlišuje různé formy energie a vztahy mezi nimi. Orientuje se ve
výpočtech související s touto látkou. Seznámí se s přeměnami skupenství a obnovitelnými a
neobnovitelnými zdroji energie.
V tematickém celku Zvukové děje analyzuje a  rozpoznává ve svém okolí zdroje zvuku a
závislost na prostředí pro šíření zvuku.
V tematickém celku Elektromagnetické a světelné děje sestaví správně elektrický obvod podle
schématu rozliší druhy elektrického proudu, změří  jeho velikost i velikost el. napětí.
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Rozliší el. vodič, izolant a polovodič na základě jejich vlastností se známí se s Ohmovým
zákonem a výpočty z něho vyplývajícími. Využívá zákona o přímočarém šíření světla v optickém
prostředí a zákona odrazu světla při řešení problémů a úloh. Seznámí se s druhy čoček.
V tematickém celku  Vesmír doplňuje si vědomosti o sluneční soustavě a hvězdách.
Obor napomáhá realizaci klíčových kompetencí:
1) kompetence k učení
• uči se orientaci v učebnici podle schématického členění,
• porozumět textu, dělat z něj poznámky a výpisy
• chápat nové učivo a naléz v něj věci podstatné a doplňující
• učí se vytvářet systém souvisejících poznatků,
• samostatně zpracovávat úkoly ve cvičení
• čte odborný text a hledá v něm dílčí informace
• klade otázky, které vedou k pochopení učiva
vychází ze smyslového poznání přírodních fyzikálních jevů, nutnosti  exaktního přístupu
(měření, výpočty) k získání informací a jejich využití k další činnosti
2) kompetence komunikativní a sociální
uči se prostřednictvím pojmů, které jsou v učebnici zaváděny,
• pomocí symboliky vyjadřuje vztahy, grafy, tabulky, schémata ….
• uči se vyjadřovat stručně a věcně správně
• učí se přehledně vyjadřovat písemně i graficky
• učí se vecně diskutovat nad fyzikálními problémy a správně argumentovat
učí spolupráci v týmu při zjišťování informací či zkoumání jevů, uplatňování vlastního názoru
a respektování názoru ostatních, rozdělení pracovních činností a společné sestavování
výsledků
3) kompetence k řešení problémů
• učí se porozumět problému, posoudit své vědomosti a dovednosti k jeho řešení
• učí se strategii řešení
• učí se správnému pořadí kroků k vyřešení problému
ze smyslového poznání přechází k činnostem v oblasti pojmů, chápání souvislostí a na jejich
základě vyvození nových poznatků a zákonitostí či variant řešení
4) kompetence pracovní
• učí se vytvářet metodiku práce ve skupině, její rozdělení a následnou koordinaci práce  všech
členů skupiny
• učí se vytvářet sebehodnocení, porovnání s doposud dosaženýni poznatky
• vytváří si dovednost s fyzikálními přístroji, kontroluje jejich funkci, dovede provést  jednoduché
pokusy podle návodu učitele, podle textu nebo samostatně,
• učí se trpělivosti, pečlivosti a přesnosti při práci
• učí se odhadnout důsledky svého jednání
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• dbá na svoji bezpečnost, bezpečnost druhých a zachází šetrně s technikou a dbá návodů k
používání pomůcek
učí se zvládat základní měřící nástroje a přístroje, využívat je k objektivnímu získávání
informací, vyhodnocování dat. V návaznosti na práci s PC učí využívat elektronická média k
vyhodnocení zadaných měření a zpracování výsledků.
5) kompetence občanské
• chápe poznatky fyziky jako výsledek usilovné práce jiných lidí  z předcházejících generací a
vytváří si úctu k práci jiných
• nachází přímé využití získaných poznatků v běžném životě i prostřednictvím
mezipředmětových vazeb
vede k poznání možností fyzikálního výzkumu ve prospěch člověka z krátko i dlouhodobého
hlediska, pochopení nutnosti zkoumání přírodních fyzikálních jevů jako možnosti předvídání
možných následků (záření, ozónová  vrstva skleníkový efekt, hurikány, globální oteplení a  jiné ).
Metody k dosažení kompetencí:
• motivovat
• příjemné pracovní prostředí
• dbát, aby se mu ve škole líbilo
• připravovat mu práci podle jeho možností
• nepřetěžovat povinnostmi
• hodnosti především pozitivně a povzbudivě
• učit ho diskutovat věcně a k problém
• + pravidelná a důsledná příprava žáků
• + úsilí žáků
• + systematická práce žáků
• + odpovědnost za vlastní výsledky žáků
• + pořádnost, pečlivost žáků
• + radost po úspěšné, usilovné práci všech
Specifické cíle vyučování fyziky:
• poznávací – pojmy, zákony, historie, užití
•  operační – dovednost, získávat informace měřením, pozorováním, pokusem, zpracovat
informace
• hodnotové – volní vlastnosti, úcta k práci jiných, ekologické chování, kultura vyjadřování

Učební plán předmětu
Ročník 6 7 8 9

Dotace 2 2 1 + 1 1 + 1

Povinnost

(skupina)
povinný povinný povinný povinný
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Dotace
skupiny

6. ročník - dotace: 2, povinný

Látky a tělesa
výstupy učivo

● Uvede konkrétní příklady jevů,
dokazujících, že částice látek se
neustále pohybují a vzájemně na sebe
působí.
Chápe rozdíl mezi látkou a tělesem, zná
základní skupenství, používá pojmy atom,
molekula, prvek a sloučenina a chápe je,
popíše vlastnosti částic.
Zná způsoby elektrování těles, druhy
elektrických nábojů, vztahy mezi
zelektrovanými tělesy, síly přitažlivé a
odpudivé, zná strukturu atomu, pojmenuje
jednotlivé částice a náboje a vysvětlí
pojem iont, chápe pojmy elektrický vodič
a izolant, vysvětlí působení elektrického
pole na zelektrovaná tělesa, rozliší druhy
elektrického výboje, popíše princip blesku
a pravidla ochrany před bleskem.
Rozliší druhy magnetů, popíše části
magnetů, síly přitažlivé nebo odpudivé,
vysvětlí pojem feromagnetický, ferit, pojem
magnetická indukce, chápe modelování
indukčních čar pomocí železných pilin a
obrazce indukčních čar kolem magnetu.

● Využívá vztah mezi hustotou, hmotností
a objemem při řešení praktických
problémů.
Využívá vztah mezi hustotou, hmotností a
objemem při řešení praktických problémů.

● Předpoví, jak se změní délka či objem
tělesa při dané změně jeho teploty
Předpoví, jak se změní délka či objem
tělesa při dané změně jeho teploty

- atomy a molekuly, jejich vlastnosti
- difúze, Brownův pohyb

přesahy
Do:
M (6. ročník) :  Nestandardní aplikační úlohy a problémy

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
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- Rozvoj schopností poznávání
Rozvoj schopností poznávání,kooperace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH:
- Evropa a svět nás zajímá
Metrická soustava a jednotky SI
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Sleduje předpovědi počasí (rozhlas, TV, tisk)

Veličiny a jejich měření
výstupy učivo

● Změří vhodně zvolenými měřidly
některé důležité fyzikální veličiny
charakterizující látky a tělesa. Předpoví,
jak se změní délka či objem tělesa při
dané změně jeho teploty. Využívá vztah
mezi hustotou, hmotností a objemem při
řešení praktických problémů.
U každé veličiny rozliší základní a
odvozené jednotky, převádí je, používá
nástroje k měření veličin - váhy, délková
měřidla, odměrný válec, stopky, teploměr,
siloměr, zapíše a zaokrouhlí měřené
hodnoty, aplikuje vzorce pro výpočty
vztahů : rychlost, dráha, čas a pro výpočet
hustoty.

- délka a poloha
- hmotnost, čas
- pohyb a rychlosti
- objem a roztažnost
- teplota, hustota a síla

přesahy
Z:
M (6. ročník) :  Číslo a proměnná
M (6. ročník) :  Geometrie v rovině a v prostoru

Elektrické vlastnosti látek
výstupy učivo

● Uvede konkrétní příklady jevů,
dokazujících, že částice látek se
neustále pohybují a vzájemně na sebe
působí.
Chápe rozdíl mezi látkou a tělesem, zná
základní skupenství, používá pojmy atom,
molekula, prvek a sloučenina a chápe je,
popíše vlastnosti částic.
Zná způsoby elektrování těles, druhy
elektrických nábojů, vztahy mezi
zelektrovanými tělesy, síly přitažlivé a
odpudivé, zná strukturu atomu, pojmenuje
jednotlivé částice a náboje a vysvětlí
pojem iont, chápe pojmy elektrický vodič

- druhy elektrického náboje
- elektrování těles
- model atomu
- elektrické vodiče a izolanty
- elektrické pole
- zdroje, měření elektrického náboje
- elektrický výboj, blesk a ochrana před ním
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a izolant, vysvětlí působení elektrického
pole na zelektrovaná tělesa, rozliší druhy
elektrického výboje, popíše princip blesku
a pravidla ochrany před bleskem.
Rozliší druhy magnetů, popíše části
magnetů, síly přitažlivé nebo odpudivé,
vysvětlí pojem feromagnetický, ferit, pojem
magnetická indukce, chápe modelování
indukčních čar pomocí železných pilin a
obrazce indukčních čar kolem magnetu.

Magnetismus
výstupy učivo

● Uvede konkrétní příklady jevů,
dokazujících, že částice látek se
neustále pohybují a vzájemně na sebe
působí.
Chápe rozdíl mezi látkou a tělesem, zná
základní skupenství, používá pojmy atom,
molekula, prvek a sloučenina a chápe je,
popíše vlastnosti částic.
Zná způsoby elektrování těles, druhy
elektrických nábojů, vztahy mezi
zelektrovanými tělesy, síly přitažlivé a
odpudivé, zná strukturu atomu, pojmenuje
jednotlivé částice a náboje a vysvětlí
pojem iont, chápe pojmy elektrický vodič
a izolant, vysvětlí působení elektrického
pole na zelektrovaná tělesa, rozliší druhy
elektrického výboje, popíše princip blesku
a pravidla ochrany před bleskem.
Rozliší druhy magnetů, popíše části
magnetů, síly přitažlivé nebo odpudivé,
vysvětlí pojem feromagnetický, ferit, pojem
magnetická indukce, chápe modelování
indukčních čar pomocí železných pilin a
obrazce indukčních čar kolem magnetu.

- magnety a jejich vlastnosti a působení
- magnetická indukce a magnetování
– magnetické pole
- magnetické indukční čáry
- magnetické pole Země

přesahy
Do:
Z (6. ročník) :  Kartografie, topografie a zdroje informací

Elektrický obvod
výstupy učivo

● Sestaví správně podle schématu
elektrický obvod.
Rozlišuje pojmy : el. proud a napětí
jako fyzikální veličiny, zná jejich jednotky,
různé zdroje elektrického napětí jejich

- elektrický proud
- elektrické napětí
- zdroje a účinky elektrického proudu
- spotřebiče
- schéma elektrických obvodů
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výhody a nevýhody, vysvětlí na příkladech
pohybové, světelné , tepelné a chemické
účinky elektrického proudu a na jejich
základě odvodí elektrické spotřebiče.
Používá základní schématické značky, z
nich zakreslí schéma obvodu, sestaví a
zapojí elektrický obvod, rozliší paralelní a
sériové zapojení, princip vedení proudu v
kapalinách a plynech, respektuje zásady
bezpečnosti práce s elektrickými spotřebiči,
význam jističe a pojistky, pojem zkrat a umí
poskytnout  při úrazu elektrickým proudem.

- proud v kapalinách a plynech
- zkrat
- bezpečnost práce s el. proudem

průřezová témata
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:
- Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Globální oteplování Země
- Vztah člověka k prostředí
globální oteplování Země

Elektrický obvod
výstupy učivo

● Využívá prakticky poznatky o působení
elektrického pole v okolí cívky.
Popíše funkci cívky, vytvoření
elektromagnetického pole, rozdíl mezi
základními druhy silových polí a využití
elektromagnetického pole.

- magnetické vlastnosti
- cívka
- elektromagnet

7. ročník - dotace: 2, povinný

Pohyb tělesa
výstupy učivo

● Rozhodne, jaký druh pohybu těleso
koná vzhledem k jinému tělesu.
Rozliší druhy pohybů podle trajektorie,
rychlosti, uvádí příklady.

● Využívá s porozuměním při řešení
problémů a úloh mezi rychlostí, dráhou
a časem u rovnoměrného pohybu těles.
Zvládá jednodušší výpočty na rychlost,
dráhu, čas, měří rychlost, zapsuje ji
do tabulky, používá měřiče, vyhotoví
jednoduchý graf a interpretuje jej, podle
možností i na PC (Exel).

- druhy pohybů podle trajektorie
- průměrná a okamžitá rychlost
- rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb
- měření rychlosti, dráhy pohybu
- výpočet doby pohybu, a grafy
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Síly a jejich vlastnosti
výstupy učivo

● Změří velikost působící síly.
Vysvětlí možnosti vzájemného působení
těles - pojmy, graficky znázorní sílu, chápe
pojmy tlaková síla a tlak, orientuje se v
jednotkách a výpočtech tlaků v praktických
příkladech, rozliší druhy tření, popíše
závislosti hodnoty tření na daných faktech
a diskutuje o možnosti zvýšení či snížení
tření a tlaku v praxi.

● Určí v konkrétní jednoduché situaci
druhy sil působících na těleso, jejich
velikosti, směry a výslednici. Aplikuje
poznatky o otáčivých účincích síly při
řešení praktických problémů.
Jednoduše na příkladech interpretuje
zákon setrvačnosti, zákon akce a reakce,
změny pohybu.

● Využívá Newtonovy zákony pro
objasňování či předvídání změn pohybu
těles při působení stálé výsledné síly v
jednoduchých situacích .
Jednoduše na příkladech interpretuje
zákon setrvačnosti, zákon akce a reakce,
změny pohybu.

● Aplikuje poznatky o otáčivých účincích
síly při řešení praktických problémů

- vzájemné působení těles, síla,
-  tlak a tlaková síla
-  tření smykové a valivé
- odpor prostředí
- skládání sil, těžiště a tíhová síla
- otáčivý účinek síly
- zákon akce a reakce
- zákon setrvačnosti
- působení síly a pohybu

přesahy
Z:
M (7. ročník) :  Číslo a proměnná

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Mechanické vlastnosti tekutin a plynů
výstupy učivo

● Využívá poznatky o zákonitostech tlaku
v klidných tekutinách pro řešení
konkrétních praktických problémů.
Vysvětlí na příkladech vlastnosti kapalin a
pojem povrchové napětí, zdůvodní teplotní
anomálii vody - význam pro život, závislost
hustoty na teplotě, podstata kapilární
elevace a deprese, vysvětlí hydrostatický

Kapaliny
- vlastnosti kapalin,
- povrchové napětí,
- hustota a teplota,
- hydrostatický tlak,
- spojené nádoby,
- Archimédův zákon,
- plavání těles,
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tlak, zná vzorec pro výpočet a umí jej
použít,  zná praktické použití spojených
nádob, pojem vztlaková síla, vlastnosti
plynů, popíše složení atmosféry, vlastnosti
vrstev a atmosférickém tlaku, vypočítá
jednoduché příklady k atm. tlaku, zná
základní pojmy z meteorologie, vyhledá
je v elektronických  médiích. Chápe
využití Archimédova zákona pro plyny
- balóny, vzducholodě, vysvětlí pojmy
přetlak, podtlak, vakuum a způsoby jejich
měření v praktických zařízeních na nich
založených.
Popíše proudění vzduchu, aerodynamický
vztlak a  využití větru.

● Předpoví z analýzy sil působících na
těleso v klidné tekutině chování tělesa v
ní.
Popíše uplatnění Archimédova zákona v
praxi, zvládá jednoduché příklady, doloží,
kdy těleso plave, vznáší se nebo potápí,
rozumí Pascalovu zákonu a jeho aplikacím
- lis, zvedák, zvládá základní výpočty.

-  Pascalův zákon,
Plyny :
- vlastnosti plynů,
- atmosféra Země,
- atmosférický tlak a jeho měření,
- základy meteorologie,
- Archimédův zákon pro plyny,
- přetlak, podtlak, vakuum,
- proudění vzduchu

Elektromagnetické a světelné děje
výstupy učivo

● Využívá zákona o přímočarém šíření
světla ve stejnorodém optickém
prostředí a zákona odrazu světla při
řešení problémů a úloh.
Popíše zdroje světla, rychlost šíření,
optická prostředí, vysvětlí či demonstruje
stín a polostín, chápe, pozná a vysvětlí
zatmění Slunce a Měsíce, zdůvodní fáze
Měsíce.

● Rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve
dvou různých prostředí, zda se světlo
bude lámat ke kolmici či od kolmice,
a využívá této skutečnosti při analýze
průchodu světla čočkami.
Vysvětlí zákon odrazu, zákon lomu,
provede jednoduché náčrtky a vysvětlí
odraz a obraz u rovinného a kulových
zrcadel, namaluje a popíše čočky a
jejich funkci při lomu světla. Má
představu o zobrazení předmětu čočkami,
ví o aplikacích v přístrojích, popíše

- šíření a rychlost světla
-  stín a polostín
-  zatmění Slunce a Měsíce
-  měsíční fáze
-  odraz světla a zrcadla
-  lom světla
-  čočky a zobrazení čočkami, oko
-  optické klamy
-  optické přístroje
-  rozklad světla
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zjednodušeně funkci lidského oka, jeho
vady a odstranění čočkami, získá
představu o rozkladu světla hranolem, zná
barevné spektrum, ví o různých optických
klamech a jejich projevech v praxi.

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
spolupráce při experimentech, organizace práce a obhajoba názoru
- Kreativita
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
údaje o rekordních rychlostech

8. ročník - dotace: 1 + 1, povinný

Pohyb těles
výstupy učivo

● Využívá s porozuměním při řešení
problémů a úloh mezi rychlostí, dráhou
a časem u rovnoměrného pohybu těles.
Vypočte rychlost, dráhu a čas z daných
údajů. Změří dráhu a dobu určitého pohybu
a vypočte průměrnou rychlost.

- opakování učiva
- praktické příklady

přesahy
Z:
M (8. ročník) :  Číslo a proměnná

Mechanické vlastnosti kapalin a plynů
výstupy učivo

● Využívá poznatky o zákonitostech tlaku
v klidných tekutinách pro řešení
konkrétních praktických problémů.
Vysvětlí princip hydraulického zařízení,
porovná tlaky v různých hloubkách
kapalin a při různých druzích kapalin.
Určí výpočtem vztlakovou sílu, vysvětlí
Archimédův zákon a jeho použití při
výpočtech. Porovnává atmosférický tlak v
různých výškách a seznámí se s přístroji,
které ho měří.

- opakování a rozšiřování učiva
- praktické příklady
- Pascalův zákon prohloubení učiva
- Hydrostatický tlak
-  Atmosférický tlak
-  Vztlaková síla
-  Archimédův zákon

přesahy
Do:
D (8. ročník) :  Počátek 20. stol.
D (9. ročník) :  2. světová válka
Z:
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M (7. ročník) :  Geometrie v rovině a v prostoru
průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Mezilidské vztahy
VDO – empatie a respekt ke spoluobčanům namáhavě pracujících – manuálně
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH:
- Evropa a svět nás zajímá
využití různých zdrojů energie
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:
- Lidské aktivity a problémy životního prostředí
využití různých zdrojů energie
- Vztah člověka k prostředí
šetření energií, úspory, izolace, změna vytápění
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
sleduje a posuzuje informace o různých zdrojích energie

Energie
výstupy učivo

● Využívá s porozuměním vztah mezi
výkonem, vykonanou prací a časem.
Určí v jednoduchých případech práci
vykonanou silou, výkon.

● Využívá poznatky o vzájemných
přeměnách různých forem energie a
jejich přenosu při řešení konkrétních
problémů a úloh.
V jednoduchých případech objasní
pohybovou nebo polohovou energie v
gravitačním poli Země. Objasní, že změny
těchto energií souvisejí s konáním práce.
Rozpozná a definuje tání a tuhnutí,
vypařování a kapalnění a určí hlavní faktory
ovlivňující vypařování a teplotu varu.

● Určí v jednoduchých případech teplo
přijaté či odevzdané tělesem.
Seznámí se s pojmem vnitřní energie a
změnou této energie při konání práce, při
tepelné výměně a při pohlcování tepelného
záření. Určí v jednoduchých příkladech
teplo přijaté nebo odevzdané tělesem.
Zhodnotí výhody a nevýhody využívání
různých energetických zdrojů
z hlediska vlivu na životní prostředí.

Práce a výkon :
- práce při přemístění tělesa
- práce vykonaná při zvedání tělesa s
použitím kladky
- výkon
- výpočet práce z výkonu a času
Polohová a pohybová energie:
- polohová energie tělesa
- pohybová energie tělesa
- vzájemná přeměna těchto energií
Vnitřní energie.
Teplo
- vnitřní energie tělesa
- změna vnitřní energie pro konání práce, při
tepelné výměně
- teplo
- měrná tepelní kapacita
- pokusné určení tepla přijatého nebo
odevzdaného tělesem při tepelné výměně
- zvětšení vnitřní energie při pohlcení
tepelného záření
Vnitřní energie.
Teplo :
- využití energie slunečního záření
Změny skupenství látek :
- tání a tuhnutí
- vypařování
- var
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● Zhodnotí výhody a nevýhody využívání
různých energetických zdrojů z hlediska
vlivu na životní prostředí.
Rozezná a vyhodnotí tzv. obnovitelné a
neobnovitelné zdroje energie.

● Určí v jednoduchých případech práci
vykonanou silou ,výkon.
Určí v  jednoduchých případech práci
vykonanou silou ,výkon.

- kapalnění

9. ročník - dotace: 1 + 1, povinný

Elektromagnetické a světelné děje
výstupy učivo

● Rozliší vodič, izolant na základě analýzy
jejich vlastností.
Objasní podstatu elektrického proudu
v elektrolytech. Vysvětlí proč izolanty
nevedou el. proud, rozhodne zda jsou
v obvodu splněny podmínky vzniku el.
proudu a ověří pokusem. Rozhodne, zda
se budou dvě elektricky nabitá tělesa
přitahovat, odpuzovat. Vysvětlí elektrování
těles, princip uzemnění. Ukáže pokusem
a vysvětlí, proč se k zelektrovanému
tělesu přitahují nenabitá tělesa z izolantu
(polarizace izolantu) , nenabitá vodivá
tělesa (elektrostatická indukce).

● Využívá prakticky poznatky o působení
magnetického pole na magnet s
cívkou s proudem a o vlivu změny
magnetického pole v okolí cívky na
vznik indukovaného napětí v ní.
Prokáže pokusem existenci magnetického
pole kolem cívky s el. proudem a objasní
jeho využití v elektromagnetech.

● Rozliší stejnosměrný proud od
střídavého proudu a změří elektrický
proud a napětí.
Vysvětlí princip činnosti stejnosměrného
elektromotoru, uvede příklady využití v
praxi. Zvolí vhodné měřidlo a změří
střídavý proud nebo napětí. Zvolí k danému
spotřebiči vhodný zdroj napětí.

Elektrický proud a pole :
- v kovech
- ve vodných roztocích solí
- v  kyselinách
- tření těles
- vodič a izolant v el.poli
Elektromagnetické jevy :
- magnetické pole cívky s proudem
- působení stejnorodého magnetického pole
na cívku s proudem
Elektromagnetické jevy :
- stejnosměrný elektromotor
- elektromagnetická indukce
- směr elektrického proudu v obvodu
- měření ampérmetrem a voltmetrem
- zdroje napětí
Elektromagnetické jevy :
-  Ohmův zákon
- elektrický odpor při sériovém a paralelním
zapojení
- potenciometr
- závislost odporu na teplotě
- výkon elektrického proudu
- elektrická energie
- výroba elektrické energie
- spotřebiče
Elektromagnetické jevy :
- střídavý proud
- síť
- vedení elektrického proudu v látkách a
polovodičích
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● Využívá Ohmův zákon pro část obvodu
při řešení praktických problémů.
Rozliší stejnosměrný proud od střídavého
proudu a změří jeho velikost i velikost el.
napětí, využívá Ohmův zákon pro části
obvodu při řešení praktických problémů.
Použije reostat k regulaci proudu, nebo
jako dělič napětí v obvodu. Pomocí výpočtů
určí výkon, el. práci. Vysvětlí podstatu
různých typů elektráren.

● Zapojí právně polovodičovou diodu.
Objasní vznik střídavého proudu při otáčení
magnetu v blízkosti cívky nebo naopak.
Je seznámen s rozvodnou elektrickou síti.
Zapojí polovodičovou diodu v propustném
a závěrném směru. Vysvětlí využití
usměrňujícího účinku polovodičové diody.

přesahy
Do:
D (8. ročník) :  19. století
D (8. ročník) :  Počátek 20. stol.

průřezová témata
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:
- Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Porovnává výkony domácích elektrických spotřebičů a volí optimální spotřebič z hlediska
ekonomického i ekologického

Energie
výstupy učivo

● Zhodnotí výhody a nevýhody využívání
různých energetických zdrojů z hlediska
vlivu na životní prostředí.
S využitím poznatků z chemie popíše
základní stavební částice atomu, složení
jádra atomu. Objasní využití radionuklidů,
popíše řetězovou a jadernou reakci
a objasní zneužití jaderných zbraní a
možnost využití v jaderných reaktorech a
elektrárnách.

Jaderná energie :
- jaderná reakce
- řetězová reakce
- jaderný reaktor
- jaderná elektrárna
- termonukleární reakce – seznámení

přesahy
Do:
D (9. ročník) :  2. světová válka
Z (9. ročník) :  Životní prostředí

průřezová témata
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:
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- Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Alternativní zdroje (obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie)

Zvukové děje
výstupy učivo

● Rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku
a kvalitativně analyzuje příhodnost
daného prostředí pro šíření zvuku.
Posoudí možnost zmenšování vlivu
nadměrného hluku na životní prostředí a
zdraví člověka.
Vysvětlí složení látkového prostředí
pro šíření zvuku. Seznámí se
s kmitavým pohybem matematického
kyvadla. Rozezná zdroje zvuku, popíše
jeho šíření v různém prostředí a škodlivost
hluku.

● Posoudí možnost zmenšování vlivu
nadměrného hluku na životní prostředí a
zdraví člověka.
Posoudí možnost zmenšování vlivu
nadměrného hluku na životní prostředí a
zdraví člověka.

- vlastnosti pružných těles
- kmitavý pohyb
- kmitání pružných těles
- zvuk, zdroje zvuku
- šíření zvuku
- ultrazvuk, infrazvuk
- vnímání zvuku, hlasitost

Vesmír
výstupy učivo

● Objasní pomocí poznatků pohyby planet
kolem Slunce a měsíců planet.
Žák  popíše, z čeho se skládá sluneční
soustava, jaká síla způsobuje pohyb planet
kolem Slunce a měsíců planet kolem nich.
Vyjmenuje planety, vysvětlí rozdíly mezi
planetou a hvězdou. Najde informace v
literatuře, na internetu a připraví referát.

● Odliší hvězdu od planety na základě
jejich vlastností.
Žák vysvětlí rozdíly mezi planetou a
hvězdou

- Slunce
- kamenné planety
- plynné planety
- malá tělesa a Pluto
- vznik, vývoj a zánik hvězd
- galaxie
- slunečný a hvězdný čas
- souhvězdí

Kam směřuje fyzika ?
výstupy učivo

● Pomocí dostupné literatury, učebnic,
internetu vyhledá, zhodnotí a zamyslí se
nad budoucností vývoje fyziky ve své
samostatné práci.

- vývoj fyziky v 19. a 20. století
- perspektivy fyziky

průřezová témata
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VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH:
- Objevujeme Evropu a svět
Vede k poznání a pochopení významných  Evropanů ( Hertz, Marconi …)
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4.6.2 Chemie

Vzdělávací obor chemie je realizován v 8. a 9. ročníku v návaznosti a v úzké spolupráci se
vzdělávacími obory fyzika, přírodopis a zeměpis. K nejdůležitějším cílům oboru patří vedení
žáků k poznávání přírody jako systému, chápání důležitosti udržování přírodní rovnováhy,
uvědomování si užitečnosti přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém životě,
rozvíjení dovednosti objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat, vytvářet a ověřovat
hypotézy, vyvozovat z nich závěry a interpretovat je. Žáci se učí rozlišovat příčiny chemických
dějů, souvislosti a vztahy mezi nimi, předvídat a ovlivňovat je, především v souvislosti s řešením
praktických problémů.
Výuka chemie je specificky směřována k:
- podchycení a rozvíjení zájmu o poznávání základních chemických pojmů a zákonitostí na
příkladech různých chemických látek a jejich reakcí s využíváním jednoduchých chemických
pokusů, řešení problémů a zdůvodňování správného jednání v praktických situacích;
- vytváření potřeb objevovat a vysvětlovat chemické jevy, zdůvodňovat vyvozené závěry a
získané poznatky využívat k rozvíjení odpovědných občanských postojů;
- získávání a upevňování dovednosti pracovat podle pravidel bezpečné práce s chemikáliemi
a dovednosti poskytnout první pomoc při úrazech s nebezpečnými látkami;
Výuka chemie přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí např. takto:
Kompetence k učení:
Učí různým metodám poznávání přírodních objektů, procesů, vlastností  a jevů. Učí
zpracovávat informace z hlediska důležitosti a objektivity a využívat je k dalšímu učení.
Kompetence k řešení problémů:
Učí přecházet od smyslového poznávání k poznávání založeném na  pojmech, teoriích a
modelech, chápat vzájemné souvislosti a zákonitosti. Učí poznatky zobecňovat a aplikovat
v životě. Učí logicky vyvozovat a předvídat specifické závěry z přírodních zákonů. Rozvíjí
schopnost objevovat a formulovat problém a hledat varianty řešení.
Kompetence komunikativní:
Vede k logickému vyjadřování a argumentaci, k přehlednému sdělování postupů a výsledků
pozorování. Učí porozumět odborným textům a získávat informace z různých zdrojů (literatura,
internet…).
Kompetence sociální:
Učí účinné spolupráci se spolužáky i s učitelem, vzájemné pomoci a  společnému hledání
řešení problémů.
Kompetence občanské:
Vede k poznání možnosti rozvoje i zneužití chemie a k odpovědnosti za zachování životního
prostředí.
Kompetence pracovní:
Učí optimálně plánovat a provádět pozorování a pokus a vyhodnocovat získaná data.
Seznamuje se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví.

Učební plán předmětu
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Ročník 8 9

Dotace 2 2

Povinnost

(skupina)
povinný povinný

Dotace
skupiny

8. ročník - dotace: 2, povinný

Úvod do chemie
výstupy učivo

● Určí společné a rozdílné vlastnosti
látek, pracuje bezpečně s vybranými
dostupnými a běžně používanými
látkami a hodnotí jejich rizikovost,
posoudí nebezpečnost vybraných
dostupných látek, se kterými zatím
pracovat nesmí, objasní nejefektivnější
jednání v modelových příkladech
havárie s únikem nebezpečných látek.
Rozliší fyzikální a chemické děje, rozliší
látky a tělesa, popíše vlastnosti látek
a vyhledá v tabulkách - skupenství,
barva, zápach, hustota, teplota tání a
varu. Popíše zásady bezpečné práce
v chem. pracovně a dodržuje je, zná
rizikové skupiny chem. látek, zásady
bezpečné práce s nimi, aplikace chem.
látek v domácnosti a běžném životě.
Dovede poskytnout první pomoc a přivolat
lékařskou pomoc, orientuje se v systému
R-S vět, zná symboliku látek, ví, jak se
chovat při havarijních situacích s únikem
nebezpečných látek.

Chemie jako přírodní věda, postavení
chemiie ve společnosti, výrobky
chem.průmyslu, zásady bezpečnosti práce,
pravidla první pomoci a nebezpečné látky a
přípravky.
R-věty, S-věty, označení látek, vlastnosti
látek, havarijní situace.

Směsi
výstupy učivo

● Rozlišuje směsi a chemické látky,
vypočítá složení roztoků, připraví
prakticky roztok daného složení,
vysvětlí faktory ovlivňující rozpouštění
pevných látek, navrhne postupy a
prakticky provede oddělování složek
směsí o známém složení, uvede příklady
z praxe, rozliší různé druhy vody a uvede
příklady jejich výskytu a použití, uvede
příklady znečišťování vody a vzduchu

Směsi a jejich složky, různorodé
a stejnorodé směsi, slitiny, způsoby
oddělování složek ze směsí
(filtrace,odstřeďování,destilace,krystalizace,usazování,extrakce
a sublimace,chromatografie), voda ajejí
vlastnosti, druhy vod, péče o čistotu vod,
složení a vlastnosti vzduchu, čistota ovzduší,
ozonová vrstva.
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v pracovním prostředí a v domácnosti,
navrhne vhodné preventivní opatření a
způsoby likvidace znečištění.
Rozliší směsi a chem. čisté látky, směsi
stejnorodé a různorodé-základní typy,
používá základní pojmy - druhy roztoků,
slitiny, zvládá jednoduché výpočty složení
roztoků a prakticky je připraví, vysvětlí
faktory ovlivňující rozpouštění, volí postupy
oddělování složek ze směsi-prakticky
provede filtraci, krystalizaci a destilaci,
popíše vlastnosti vody a její význam pro
život, rozliší různé druhy vod,orientuje se
v problematice znečištění ovzduší, zná
preventivní opatření a způsoby likvidace
znečištění, má představu o skleníkovém
efektu, ozonové vrstvě. Popíše princip
úpravy pitné vody, čištění odpadních vod,
hledá v okolí zdroje znečištění a cesty k
nápravě.

přesahy
Z:
M (8. ročník) :  Číslo a proměnná

průřezová témata
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:
- Základní podmínky života
Voda - čistota vody.
Vzduch - čistota ovzduší.

Částicové složení látek
výstupy učivo

● Používá pojmy atom a molekula
ve správných souvislostech, rozlišuje
prvky a sloučeniny a pojmy používá ve
správných souvislostech, orientuje se
v periodické soustavě prvků, rozpozná
vybrané kovy a nekovy, zná jejich
vlastnosti.
Rozlišuje pojem atom a molekula, popíše
složení atomu, umí použít protonové
nuklaeonové číslo k určení stavby atomu,
samostatně se orientuje v PS, umí
popsat stavbu el. obalu-tím i vysvětlení
vlastností prvků, rozlišuje pojmy-prvek,
sloučenina a směs, odvodí složení látky ze
vzorce, používá značky a názvy vybraných

Stavba atomu, elektronový obal atomu,
chemické prvky, protonové a nukleonové
číslo, PSP, ionty,  elektronegativita, chemická
vazba, sloučeniny,  chem. vzorec, hmotnostní
zlomek, vybrané nekovy, polokovy a kovy.
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prvků, má představu o vzniku kovalentní
vazby, umí použít hmotnostní zlomek k
vyjádření složení látky, pracuje s pojmy
elektronegativita, kation, anion, rozlišuje
kovy, polokovy a nekovy, zná jejich základní
vlastnosti, s využitím PT popíše vlastnosti
vybraných prvků, jejich využití v běžném
životě, některé prvky dovede připravit,
dokázat ve vzorcích.

Chemické reakce
výstupy učivo

● Rozlišuje reaktanty a produkty
reakce, uvede příklady důležitých
chem. reakcí, klasifikaci a jejich
využívání, dokáže přečíst chem. rovnice
a s využitím zákona zachování
hmotnosti vypočítá hmotnost reaktantu
či produktu, aplikuje poznatky o
faktorech ovlivňujících rychlost reakcí a
předcházení možným nebezpečím.
Rozlišuje reaktanty a produkty reakce,
samostatně provede jednoduchou chem.
reakci, určuje s pomocí tabulek molární
hmotnosti, látkové množství, přečte zápis
chem. reakce, dovede napsat jednoduchý
zápis reakce, zvládá jednoché výpočty
hmotnosti reaktantů a produktů z rovnice,
pracuje se vzorci, popíše faktory ovlivňující
rychlost reakce, zná základní typy reakcí.

Chemický děj, zákon zachování hmotnosti,
molární hmotnost, látkové množství,
jednoduché chemické reakce, typy reakcí-
klasifikace, faktory ovlivňující rychlost reakcí,
reakce exo a endotermní.

Anorganické sloučeniny, soli
výstupy učivo

● Porovná základní vlastnosti a použití
vybraných prakticky významných oxidů,
halogenidů, kyselin a hydroxidů, solí,
posoudí jejich vliv na životní prostředí,
vysvětlí vznik kyselých dešťů, vliv na
životní prostředí, opatření k prevenci
a likvidaci následků, orientuje se na
stupnici pH, měří reakce roztoků a
uplatnění neutralizace v praxi.
Dovede určit oxidační číslo, dokáže napsat
z názvu vzorec a naopak-halogenidy, oxidy
a sulfidy. Dokáže popsat jejich základní
vlastnosti  a použití, diskutuje jejich význam
v domácnostech, hospodářství a vliv na
životní prostředí.

Oxidační číslo, halogenidy a jejich
názvosloví, oxidy a sulfidy-jejich názvosloví a
použití, význam,
Kyseliny a hydroxidy
Oxidy kyselinotvorné, zásadotvorné a
amfoterní, kyselost a zásasaditost roztoků,
vlastnosti kyselin a hydroxidů, jejich
názvosloví, důležité kyseliny a hydroxidy,
měření kyselosti, kyselé deště, zásády
bezpečné práce s žíravinami, první pomoc.
Soli
Vznik solí, neutralizace, názvosloví
vybraných solí, význam a a použití vybraných
solí.
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Rozlišuje kyslíkaté a bezkyslíkaté kyseliny,
vysvětlí kyselost a zásaditost roztoků,
dokáže ji orientačně měřit, používá stupnici
pH, zapisuje vzorce a názvy kyselin a
hydroxidů, popisuje vlastnosti a použití
důležitých kyselin a hydroxidů, dodržuje
zásady bezpečné práce s žíravinami, umí
poskytnout první pomoc, diskutuje vliv
kyselin na životní prostředí.
Provede neutralizaci zředěných roztoků,
zapíše neutralizaci chem. rovnicí, zapisuje
názvy a vzorce některých solí, uvede
příklady důležitých solí a jejich použití, zná
význam průmyslových hnojiv a jejich vliv na
životní prostředí, použítí sloučenin vápníku
ve stavebnictví.
Určuje pomocí chemických rovnic látková
množství reaktantů a produktů, z
rovnice vypočítá potřebné množství látek
v gramech, stanovuje složení roztoků
pomocí hmotnostního zlomku nebo molární
koncentrace.

Jednoduché výpočty z chemických rovnic,
hmotnostní zlomek,molární koncentrace.

průřezová témata
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:
- Lidské aktivity a problémy životního prostředí

9. ročník - dotace: 2, povinný

Redoxní reakce
výstupy učivo

● Vysvětlí pojmy oxidace a redukce, uvede
příklady hospodářsky důležitých reakcí,
zná základní principy výroby běžných
kovů, ekonomické a ekologické aspekty
výroby, koroze kovů, vysvětlí pojem
elektrolýza, zná její využití, dokáže
vysvětlit výrobu elektřiny chemickou
cestou.

oxidace a redukce, výroba základních kovů,
koroze, galvanické články a  akumulátory.

Zdroje energie
výstupy učivo

ropa, uhlí, zemní plyn;
jaderná energie;
obnovitelné zdroje energie;

přesahy
Do:
Z (9. ročník) :  Životní prostředí



ŠVP - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola"

Generováno programem SMILE verze 2.1.2-0522, vlastníkem licence je Základní škola Žlutice, okres
Karlovy Vary, IČ: 47701412.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.

Strana 213 z 394

průřezová témata
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:
- Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Dněšní pohled na energetické zdroje.

Organické sloučeniny
výstupy učivo

● Rozliší jednoduché uhlovodíky, jeich
zdroje, vlastnosti a použití, zhodnotí
užívání fosilních paliv a vyráběných
paliv jako zdrojů energie a
uvede příklady produktů průmyslového
zpracování ropy. Rozliší vybrané
deriváty uhlovodíků, jejich zdroje a
použití. Orientuje se ve výchozích
látkách a produktech fotosyntézy a
koncových produktů biochemického
zpracování, především bílkovin, tuků a
sacharidů. Určí podmínky postačující
pro aktivní fotosyntézu. Uvede příklady
zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a
vitaminů.
Rozlišuje fosilní a obnovitelné zdroje
uhlovodíků, diskutuje vliv zpracování
fosilních paliv na životní prostředí, závislost
na ropě, diskutuje o náhradních zdrojích
energie. Rozlišuje uhlovodíky, zapisuje
jejich vzorce-mol., rac., sc., popíše principy
zpracování ropy a využití jednotlivých
frakcí, rozliší uhlovodíky a jejich deriváty,
charakteristickou skupinu a radikál,
zapíše názvy a vzorce nejjednodušších
derivátů a příklady jejich použití, vysvětlí
princip esterifikace, polymerace, znázorní
polymeraci základních druhů plastů, jejich
využití, diskutuje rozšíření plastů ve
společnosti a ekologické aspekty použití,
uvědoměle třídí odpad-plasty, vede k tomu
i ostatní.
Vysvětlí princip dýchání a fotosyntézy,
zná význam fotosyntézy pro život, vysvětlí
základní strukturu sacharidů, jejich význam
pro život a použití při výživě, vysvětlí
základní strukturu tuků, jejich význam
pro život a použití ve výživě, popíše
postup výroby mýdla a vysvětlí funkci
tenzidů, včetně saponátů, diskutuje o

uhlovodíky a jejich deriváty.zdroje
uhlovodíků, zpracování ropy a uhlí,
paliva, alkany, alkeny, alkiny, areny,
dieny, cykloalkany, halogenderiváty, alkoholy
a fenoly, aldehydy a ketony,
karboxylové kyseliny, estery, polymerace a
polykondenzace, použití plastů,t řídění plastů
- odpadů.
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obezitě a boji s ní, vysvětlí základní
strukturu aminokyselin, spojení peptidickou
vyzbou, význam peptidů a bílkovin pro
život, vysvětlí význam vitaminů pro život
člověka, zná jejich zdroje, vysvětlí funkci a
význam hormonů.

Přírodní látky
výstupy učivo

● Rozliší jednoduché uhlovodíky, jeich
zdroje, vlastnosti a použití, zhodnotí
užívání fosilních paliv a vyráběných
paliv jako zdrojů energie a
uvede příklady produktů průmyslového
zpracování ropy. Rozliší vybrané
deriváty uhlovodíků, jejich zdroje a
použití. Orientuje se ve výchozích
látkách a produktech fotosyntézy a
koncových produktů biochemického
zpracování, především bílkovin, tuků a
sacharidů. Určí podmínky postačující
pro aktivní fotosyntézu. Uvede příklady
zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a
vitaminů.
Rozlišuje fosilní a obnovitelné zdroje
uhlovodíků, diskutuje vliv zpracování
fosilních paliv na životní prostředí, závislost
na ropě, diskutuje o náhradních zdrojích
energie. Rozlišuje uhlovodíky, zapisuje
jejich vzorce-mol., rac., sc., popíše principy
zpracování ropy a využití jednotlivých
frakcí, rozliší uhlovodíky a jejich deriváty,
charakteristickou skupinu a radikál,
zapíše názvy a vzorce nejjednodušších
derivátů a příklady jejich použití, vysvětlí
princip esterifikace, polymerace, znázorní
polymeraci základních druhů plastů, jejich
využití, diskutuje rozšíření plastů ve
společnosti a ekologické aspekty použití,
uvědoměle třídí odpad-plasty, vede k tomu
i ostatní.
Vysvětlí princip dýchání a fotosyntézy,
zná význam fotosyntézy pro život, vysvětlí
základní strukturu sacharidů, jejich význam
pro život a použití při výživě, vysvětlí
základní strukturu tuků, jejich význam
pro život a použití ve výživě, popíše
postup výroby mýdla a vysvětlí funkci

fotosyntéza, sacharidy, polysascharidy, tuky,
aminokyseliny a bílkoviny, vitaminy a
hormony.
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tenzidů, včetně saponátů, diskutuje o
obezitě a boji s ní, vysvětlí základní
strukturu aminokyselin, spojení peptidickou
vyzbou, význam peptidů a bílkovin pro
život, vysvětlí význam vitaminů pro život
člověka, zná jejich zdroje, vysvětlí funkci a
význam hormonů.

Chemie a společnost
výstupy učivo

● Zhodnotí využívání prvotních a
druhotných surovin z hlediska trvale
udržitelného rozvoje na Zemi, aplikuje
znalosti o principech hašení požárů
na řešení modelových situací z praxe,
orientuje se v přípravě a využívání
různých látek v praxi a jejich vlivech na
životní prostředí a zdraví člověka.
Rozlišuje základní druhy léčiv, dikutuje o
jejich přínosech a rizicích, zná základní
zdroje alkaloidů, popíše jejich rizika a
přínosy, rozliší základní druhy drog,
popíše jejich účinek, diskutuje o  rizicích
požívání legálních i nelegálních drog,
užívá argumenty při diskusi o legalizaci,
rozlišuje základní druhy výbušnin, jejich
použití a diskutuje možnosti zneužití,
používá logické argumenty v diskusi
o přínosech a rizicích chem. výrob,
diskutuje o chem. látkách v potravinářství,
ekologických aspektech používání chem.
látek, má přehled o výrobách důležitých
materiálů - stavebnictví, sklo, keramika,
základní hnojiva a jejich použití, vysvětlí
funkci detergentů a pesticidů a jejich rizika
vzhledem k živ. prostředí, zná důležité
hořlaviny a třídy jejich nebezpečnosti.

léčiva, alkaloidy a drogy, xenobiotika,
výbušniny, chemický průmysl, průmyslová
hnojiva, tepelně zpracovávané materiály,
detergenty, pesticidy, hořlaviny,
potravinářství, chemie a životní prostředí-
shrnutí.

průřezová témata
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:
- Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Chemický průmysl a jeho vliv na ŽP, průmyslová hnojiva, plasty a jejich likvidace.
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4.6.3 Přírodopis

Vzdělávací obor přírodopis je složen z botaniky, zoologie, somatologie a geologie, včetně
základů ekologie a etologie. Je koncipován na čtyři roky, při dvouhodinové týdenní dotaci.
Hlavní cíle:
1) poznání přírody jako uceleného rovnovážného systému
2) uvědomění si nutnosti znalosti přírody a aplikace těchto poznatků v životě
3) rozvíjení schopnosti pozorovat, experimentovat, vyvozovat poznatky a souvislosti
Výuka je směrována
- k vytvoření kladného vztahu k přírodě jako základu rovnováhy života, pochopení základních
( hlavních ) vztahů, na nichž je založen život na Zemi
- k chápání vývoje života jako nepřetržitého procesu, jehož je člověk nedílnou součást,í a
rozvíjení kladných občanských postojů, zejména v souvislosti s negativními důsledky lidské
činnosti pro přírodu
- k využívání získaných poznatků a závěrů v kladném smyslu jak ve vztahu k přírodě, tak i
organismům a lidem.
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Osvojit si obecné termíny, symboly a znaky tohoto oboru
Vyhledávat v zadání slovních a logických úloh relevantní údaje
V týmu i samostatně experimentovat a porovnávat dosažené výsledky.
Kompetence k řešení problémů
Hledat vlastní postup při řešení problémů.
Získávat potřebné informace, které jsou potřebné k dosažení cíle.
Vyjadřovat závěry na základě ověřených výsledků a umět je obhajovat.
Kompetence komunikativní
Při společné práci komunikovat způsobem, který umožní kvalitní spolupráci a tak i dosažení
společného cíle.
Kompetence sociální a  personální
Stanovovat pravidla pro práci skupiny i samostatnou práci a dodržovat je.
Vytváření příjemné atmosféry v týmu – ohleduplnost, úcta k druhým.
Přispívat k diskusi – efektivně spolupracovat, vnímat zkušenosti druhých.
Sebedůvěra, samostatný rozvoj.
Kompetence občanské
Chápat základní ekologické souvislosti a pohlížet na ně komplexně.
Poskytovat podle svých možností účinnou pomoc a chovat se zodpovědně v krizových
situacích.
Pochopit výhody dodržování pravidel zdravého životního stylu.
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Kompetence pracovní
Přistupovat kriticky k výsledkům, které dosáhl.
Naučit se stanovovat si kritéria hodnocení vlastní práce.
Dodržovat pravidla hygieny bezpečnosti práce.

Učební plán předmětu
Ročník 6 7 8 9

Dotace 2 2 2 1 + 1

Povinnost

(skupina)
povinný povinný povinný povinný

Dotace
skupiny

6. ročník - dotace: 2, povinný

Vznik Země a života na Zemi
výstupy učivo

● Rozliší základní projevy a podmínky
života, orientuje se v daném přehledu
vývoje organismů popíše základní
rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů
a bakterií a objasní funkci základních
organel.
Samostatně připraví mikroskop k práci
a zhotovit jednoduchý mikroskopický
preparát. Popíše základní součásti
rostlinné a živočišné buňky. Vysvětlí
pojmy – fotosyntéza, dýchání, producent,
konzument, reducent.

Planeta Země
Obaly Země
Slunce

průřezová témata
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:
- Základní podmínky života
Podmínky vzniku a existence života.

Jednobuněčné organismy
výstupy učivo

● Uvede na příkladech z běžného života
význam virů a bakterií v přírodě i pro
člověka.
Popíše stavbu viru, jejich význam pro
jiné organismy. Popíše stavbu a druhy
bakterií. Zná a dodržuje hygienické zásady
– prevence bakteriálních chorob. Vysvětlí
kladný i záporný význam sinic. Popíše
druhy řas a jejich význam.

Buňka
Nejjednodušší eukaryotické – jednobuněčné
rostliny
Houby-kvasinky
Živočichové - jednobuněční
Organismy akaryotické – viry, prokaryotické –
bakterie, sinice, řasy
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● Třídí organismy a zařadí je do říší a
nižších taxonomických jednotek.

Lišejníky, mechy, kapraďorosty
výstupy učivo

Lišejníky
Mechorosty
Kapraďorosty

Houby
výstupy učivo

● Rozpozná naše nejznámější jedlé a
jedovaté houby s plodnicemi a porovná
je podle charakteristických znaků -
vysvětlí různé způsoby výživy hub a
jejich význam v ekosystémech a místo
v potravních řetězcích -objasní funkci
dvou organismů ve stélce lišejníků.
Zná rozdělení na vyšší a nižší houby.
Uvede příklady pozitivního i negativního
významu plísní. Rozezná plodnice hlavních
jedovatých a jedlých hub. Dodržuje zásady
správného houbaře. Popíše stavbu a
význam lišejníků – význam jako ukazatelů
čistoty ovzduší. Vysvětlí význam a hlavní
druhy mechorostů. Vysvětlí rozdíl stélka
– kormus. Popíše stavbu těla mechu,
kapradiny, přesličky, plavuně.

Houby

Mnohobuněčné organismy
výstupy učivo

● Třídí organismy a zařadí je do říší a
nižších taxonomických jednotek.

Žahavci, ploštěnci, hlísti,
Měkkýši
Kroužkovci
Členovci

7. ročník - dotace: 2, povinný

Strunatci
výstupy učivo

● Porovná základní vnější a vnitřní
stavbu vybraných živočichů a vysvětlí
funkci jednotlivých orgánů - rozlišuje a
porovná jednotlivé skupiny živočichů,
určuje vybrané živočichy, zařazuje je
do hlavních taxonomických skupin -
odvodí na základě pozorování základní
projevy chování živočichů v přírodě, na

Vývojově nižší obratlovci , strunatci,
pláštěnci, bezlebeční, kruhoústí, paryby.
Ryby , obojživelníci, plazi.
Ptáci.
Savci.
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příkladech objasní jejich způsob života
a přizpůsobení danému prostředí.
Popíše hlavní vývojové znaky strunatců,
zejména z hlediska paleontologických
souvislostí. Popíše rozdělení a hlavní
znaky paryb.

● Zhodnotí význam živočichů v přírodě
i pro člověka uplatňuje zásady
bezpečného chování ve styku se
živočichy.
U jednotlivých skupin popíše tělesné
znaky, soustavy a podle obrázků pozná
hlavní druhy živočichů a správně
zařadit. Vysvětlí vývojový původ ptáků,
hlavní tělesné znaky, rozmnožování.
Charakterizuje stručně jednotlivé čeledi,
jejich znaky a druhy. Vysvětlí vývojový
původ savců, hlavní tělesné znaky,
rozmnožování. Charakterizuje stručně
jednotlivé čeledi, jejich znaky a druhy.

● Třídí organismy a zařadí je do říší a
nižších taxonomických jednotek.

přesahy
Do:
Z (7. ročník) :  Regiony světa

průřezová témata
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:
- Vztah člověka k prostředí
Ochrana živočichů.

Vyšší rostliny
výstupy učivo

● Rozlišuje základní systematické
skupiny rostlin a určuje jejich zástupce
pomocí klíčů a atlasů,odvodí na
základě pozorování přírody závislost
a přizpůsobení některých rostlin
podmínkám prostředí.
Pozná v praxi všechny jehličnany,
jejich hlavní znaky, rozmnožování, zná
význam cykasů a jinanů jako vývojového
stupně,zná ekosystém lesa, rostlinná patra,
společenstva, chápe nutnost ochrany
lesa z hlediska společenského. Rozliší
podle vnějších znaků jednoděložné a
dvouděložné rostliny. Pozná hlavní rostliny

Stavba rostlinného těla.
Kořen, stonek, list, pletiva, květ,
plod, semena, vegetativní a generativní
rozmnožování, opylení, oplození, růst a
vývin.
Nahosemenné rostliny.
Jehličnany.
Jinany.
Cykasy.
Les – ekosystém – význam, ochrana.
Krytosemenné rostliny.
Jednoděložné rostliny.
Dvouděložné rostliny.
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jednotlivých čeledí, včetně významu.
Vytvoří jednoduchý herbář, základním
způsobem pracuje s botanickým klíčem.
Vysvětlí význam domácích i cizokrajných
hospodářsky významných rostlin. Zná
hlavní národní parky ČR ( případně
světové ), zásady chování v NP.

● Rozpozná ,porovná a objasní funkci
základních orgánů rostlin i živočich,
odvodí na základě pozorování
uspořádání rostlinného těla od buňky
přes pletiva až k jednotlivým orgánům
-porovná vnější a vnitřní stavbu
jednotlivých orgánů a uvede praktické
příklady jejich funkcí a vztahů v rostlině
jako celku - vysvětlí princip základních
rostlinných fyziologických procesů a
jejich využití při pěstování rostlin.
Popíše, případně zakreslí hlavní součásti
rostlinného těla. Vysvětlí pojmy –
vegetativní a generativní rozmnožování.
Rozdělí plody ( semena ) a vysvětlí
způsoby jejich rozšiřování.

● Třídí organismy a zařadí je do říší a
nižších taxonomických jednotek.

Cizokrajné užitkové, pokojové, chráněné a
hospodářsky důležité rostliny.
Ochrana přírody, přírodní parky, CHKO.

přesahy
Do:
Z (7. ročník) :  Regiony světa
Z:
ČaSP (7. ročník) :  Pěstitelství
ČaSP (9. ročník) :  Pěstitelství

průřezová témata
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:
- Ekosystémy
Les - význam, ochrana
- Vztah člověka k prostředí
Ochrana přírody.

8. ročník - dotace: 2, povinný

Etologie
výstupy učivo

Etologie
Vývoj člověka

výstupy učivo
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● Orientuje se v základních vývojových
stupních fylogeneze člověka.
Chápe rozdíl mezi vrozeným a naučeným
chováním. Vysvětlí na příkladech
teritoriální a obranné chování. Uvede
příklady dorozumívání živočichů. Zná
základní možnosti uplatnění etologických
poznatků v chovu zvířat nebo
jejich ochraně v přirozeném prostředí.
Zná v hlavních bodech vývojové
souvislosti větve savců od třetihor,
do větve zakončené vývojem člověka.
Pojmenuje a charakterizuje vývojové
formy vedoucí k dnešnímu člověku.
Chápe správně rovnocennost lidských
ras a vysvětlí rozdílnost lidských
plemen na základě přizpůsobení životním
podmínkám. V základních rysech vysvětlí
vývoj života na základě Darwinovy teorie
přírodního výběru.

● Určí polohu a objasní stavbu a funkci
orgánů a orgánových soustav lidského
těla, vysvětlí jejich vztahy.
Popíše stavbu kosti a svalu. Ukáže a
pojmenuje hlavní kosti  a svaly. Vysvětlí
fyziologickou funkci spojení kostí a práci
svalu. Dokáže poskytnout první pomoc
při poranění kostí a kloubů. Pojmenuje
druhy tělních tekutin, popíše jejich
složení a význam. Má základní přehled
o krevních skupinách a společenském
významu dárcovství krve. Popíše stavbu
a funkci srdce a cév. Dokáže poskytnout
první pomoc při tepenném, žilném a
vlásečnicovém krvácení. Popíše stavbu a
činnost dýchací soustavy. Podle možností
na modelu předvede dýchání z plic do
plic. Zná první pomoc při otevřených
a uzavřených poraněných hrudníku.
Pojmenuje původce nakažlivých nemocí a
vysvětlí možnosti jejich prevence. Popíše
stavbu a činnost jednotlivých částí trávicí
soustavy. Vysvětlí pojem metabolismus,
stručně popíše přeměnu látek a energií
v organismu, pojmy – trávení, vstřebávání.
Zná základní pravidla hygieny potravy a
zdravé výživy. Zná způsoby odstraňování

Vývoj člověka a lidské rasy
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škodlivých látek z těla, stavbu a funkci
ledvin, kůže. Vysvětlí hlavní příčiny
onemocnění  ledvin a močového měchýře
a zásady péče o kůži. Popíše stavbu
a funkci míchy, princip reflexní dráhy,
stavbu a funkci hlavních mozkových
laloků, stavbu a funkci jednotlivých čidel.
Umí poskytnout před lékařskou první
pomoc při poranění mozku a míchy. Má
základní přehled o nemocech a možnosti
první pomoci poranění smyslových ústrojí.
Uvědomuje si důsledky návykových látek
na činnost nervové soustavy a stručně
popíše princip vzniku návyku. Vysvětlí
jednotu a neoddělitelnost nervového a
hormonálního řízení organismu a jejich
vzájemné vztahy. Pojmenuje hlavní žlázy
s vnitřním vyměšováním, názvy hormonů
a vysvětlí jejich význam. Popíše stavbu
a funkci pohlavních ústrojí . Má základní
přehled o onemocněních vnitřních žláz.

● Objasní vznik a vývin nového jedince
od početí až do stáří - rozlišuje příčiny,
případně příznaky běžných nemocí a
uplatňuje zásady jejich prevence a léčby
- aplikuje předlékařskou první pomoc při
poranění a jiném poškození těla.
Vysvětlí oplození, princip vývoje zárodku
v děloze, funkci placenty a hlavní vývojové
změny během vývoje. Popíše hlavní etapy
vývoje člověka od narození do smrti.
Pojmenuje hlavní druhy pohlavních chorob,
popíše možné formy přenosu a zejména
prevence. Vysvětlí, kde a jak vzniká
genetická informace, druhy dědičnosti a
význam  genetiky pro současný život.

přesahy
Do:
D (6. ročník) :  Pravěk

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
- Hodnoty, postoje, praktická etika
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA:
- Etnický původ
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:
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- Základní podmínky života
Biologie člověka

výstupy učivo
Soustava opěrná a pohybová.
Soustava oběhová.
Soustava dýchací.
Trávicí soustava.
Vylučovací soustava a kůže.
Soustava nervová a smyslová ústrojí.
Soustava žláz s vnitřním vyměšováním.
Soustava pohlavní.
Vývin lidského jedince a genetika.
Oplození, pre  a postnatální vývoj jedince.
Pohlavní choroby.

přesahy
Do:
VZ (6. ročník) :  Změny v životě člověka
VZ (6. ročník) :  Rizika ohrožující zdraví
VZ (6. ročník) :  Zdravý způsob života
VZ (7. ročník) :  Rizika ohrožující zdraví
VZ (7. ročník) :  Zdravý způsob života
VZ (7. ročník) :  Změny v životě člověka
Z:
TV (8. ročník) :  Pohybové učení - organizace
TV (9. ročník) :  Pohybové učení - organizace

Genetika
výstupy učivo

● Vysvětlí podstatu pohlavního a
nepohlavního rozmnožování a jeho
význam z hlediska dědičnosti

● Uvede příklady dědičnosti v v
praktickém životě a příklady vlivu
prostředí na utváření organismů

Základy genetiky.

9. ročník - dotace: 1 + 1, povinný

Vesmír
výstupy učivo

Země ve vesmíru.
Vznik Země
Stavba Země.

přesahy
Do:
Z (6. ročník) :  Přírodní obraz země

Mineralogie
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výstupy učivo
Mineralogie.
Fyzikální a chemické vlastnosti nerostů.
Krystalové soustavy.
Přehled skupin nerostů.

Petrologie
výstupy učivo

Petrologie.
Vyvřelé horniny.
Usazené horniny.
Přeměněné horniny.

Geologie
výstupy učivo

Geologické děje
a) vnitřní – pohyb kontinentů - zlomy,
vrásnění, sopečná činnost, zemětřesení
b) vnější – zvětrávání, působení vody, větru,
ledu     podzemní voda a půdy
Historická geologie
Vznik a vývoj života na Zemi ( názory, éry
vývoje )
Časové členění  geologických ér
Geografický vývoj a stavba ČR

přesahy
Do:
Z (9. ročník) :  Terénní geografická výuka

Ekologie
výstupy učivo

Ekologie
Základní pojmy ekologie a jejich obsah
( fotosyntéza, dýchání, potravní vztahy,
závislosti, voda – vzduch,   biosféra,
ekosystém).  Týmová a individuální práce –
shrnutí přírodopisu 6. – 9. ročníku.

přesahy
Do:
Z (9. ročník) :  Životní prostředí

průřezová témata
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:
- Ekosystémy
- Základní podmínky života
- Lidské aktivity a problémy životního prostředí
- Vztah člověka k prostředí
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4.6.4 Zeměpis

Obsahové, časové a organizační vymezení:
Samostatný vyučovací předmět Zeměpis vychází obsahově ze vzdělávací oblasti Člověk a
příroda a ze vzdělávacího oboru Zeměpis (Geografie) v RVP ZV. Integruje také tato průřezová
témata, která představují v RVP ZV: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického
občana, Výchova k myšlení v evropských a sociálních souvislostech, Multikulturní výchova,
Environmentální výchova a Mediální výchova. Zeměpis se realizuje rovněž v úzké koordinaci
s dalšími vyučovacími předměty, se kterými integruje některá související témata (Fyzika,
Chemie, Přírodopis, Dějepis, Výchova k občanství, Výtvarná výchova). Tento komplexní přístup
Zeměpisu naučí žáky pracovat v širším okruhu vzájemných tematických souvislostí a s více
zdroji informací.
V poznatkové oblasti si žáci osvojují základní vědomosti o Zemi jako o vesmírném tělese,
o znázornění povrchu Země (glóbus, mapy). Získávají základní vědomosti o přírodních,
společenských, hospodářských, politických a kulturních poměrech své vlasti a obce. Získávají
důležité poznatky o světadílech a oceánech, o státech světa a současných globálních
problémech lidstva. Rozšiřují si poznatky o krajinné sféře a životním prostředí z jiných
předmětů. V činnostní oblasti žáci získávají dovednosti potřebné pro práci s mapami,
statistickými daty a s informačními materiály a orientují se v nich. Učí se samostatně vyhledávat
a třídit informace z různých zdrojů. Naučí se obhajovat výsledky své práce, přiznávat chyby,
komunikovat s lidmi, hledat cesty ke správnému řešení, chápat pojmy demokracie, evropanství,
morálka, národní kultura, vlastenectví... Naučí se spolupracovat se spolužáky při řešení úkolů
a problémů, a tím si vytvářet i vlastní postoj k ostatním lidem. Žáci jsou také vedeni k vytváření
kladných postojů ke vzdělávání na základě úspěchů z vlastní činnosti a iniciativy.
Zeměpis je vyučovací předmět, který se snaží charakterizovat různá území, rozmístění lidí,
jevů a událostí v prostředí. Studuje vztahy mezi člověkem a prostředím, uvádí žáky do hlavních
přírodních, hospodářských a sociálních podmínek a seznamujese životem lidí v jednotlivých
světadílech, v Evropě, na území České republiky, místní oblasti a v blízkém území místní
krajiny. Umožňuje žákům orientovat se v současném světě a v problémech současného lidstva,
umožňuje také si uvědomovat civilizační rizika a spoluzodpovědnost za kvalitu života na Zemi,
vztah lidí k přírodnímu i společenskému prostředí.
Vyučovací předmět Zeměpis disponuje touto časovou dotací:
6.ročník 2 hodiny týdně
7.ročník 2 hodiny týdně
8.ročník 2 hodiny týdně
9.roční  2 hodiny týdně
Organizace výuky:
Ve vyučovacím oboru Zeměpis se používají zejména tyto formy výuky: výkladové hodiny
propojené školními diskuzemi a debatami, plánovací hry, školní konference, dílny (studia),
hodiny s problémově pojatou výukou, školní projekty, terénní výuka (cvičení a pozorování v
terénu, zeměpisné exkurze). Při výuce jsou podle potřeby používány učebnicové tituly, pracovní
sešity a příručky, časopisecké tituly, knižní tituly ze školní knihovny, elektronické informační
zdroje, učebnice a atlasy určené pro výuku Zeměpisu v základní škole a ve víceletých
gymnáziích.



ŠVP - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola"

Generováno programem SMILE verze 2.1.2-0522, vlastníkem licence je Základní škola Žlutice, okres
Karlovy Vary, IČ: 47701412.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.

Strana 226 z 394

Vyučovací předmět Zeměpis využívá ve většině případů samostatnou odbornou učebnu,
zařízenou odpovídajícím materiálním vybavením. Projektová výuka a některé další formy
výuky (dílny) se uskutečňují také v odborné počítačové učebně. Žáci pracují v těchto
učebnách v rámci celé třídy, v jednotlivých skupinách i individuálně, ve vzájemné spolupráci
i samostatně na zadaných úkolech. Terénní výuka se uskutečňuje v podobě zeměpisných
cvičení a pozorování v bezprostředním okolí školy, případně komplexní geografické exkurze ve
vybraných vzdálenějších lokalitách. Při praktických činnostech v terénu se celá třída rozděluje
na jednotlivé pracovní skupiny.
Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu:
Realizace vyučovacího předmětu Zeměpis ve školní praxi nabízí uplatnění širokého spektra
tradičních, méně tradičních i inovačních metod, forem, technik, technologií a postupů ve výuce.
Kromě frontální výuky s použitím tradičních zeměpisných pomůcek (glóbus, kompas, buzola,
nástěnné a atlasové mapy, atlasy, modely, katalogy, videosnímky, animované počítačové
sekvence a jiné prvky audiovizuální techniky aj.) se uplatňují další kooperační formy výuky v
odděleních, ve dvojicích (partnerská činnost), skupinová (týmová) výuka i různé individuální
formy výuky. Při všech použitých metodách, formách, technikách, technologiích a postupech
výuky se žáci učí v Zeměpisu klást základní geografické otázky postihující prostorové
uspořádání světa, na polohu různých objektů a rozšíření jevů a procesů, na místo a prostor, na
vztahy mezi člověkem a prostředím, na prostorové a logicky vzájemně související interakce:
Kde to je? Proč jsou tyto geografické objekty umístěny právě v těchto místech? (Proč je to
tam?) Jak se tyto geografické objekty do těchto míst dostaly? Jak vznikly? Jaké mají znaky a
vlastnosti? Jak fungují? Proč je toto prostředí tak významné? Jaký to má vliv na okolí? Co se s
těmito objekty má, může, musí nebo nesmí udělat? Jak by to mělo být uzpůsobeno vzájemnému
užitku lidí a přírody? Zároveň se žáci učí na tyto otázky odpovídat, a také objevovat okolnosti
a kvalitu prostředí, v němž žijí.
Potřebná data a další geografické informace vyhledávají žáci samostatně v tisku, na internetu,
v odborných příručkách, encyklopediích a v dalších zdrojích. Jejich následné vyhodnocování
a zpracování formou referátů, rešerší a dalších prací a výstupů určených pro osobní portfolio
vede žáky k propojování získaných vědomostí, hledání možných řešení a k vyjádření
vlastního stanoviska žáka. Využívání moderních vyučovacích technik a technologií napomáhá
k upevnění a systematizaci vědomostí. Veškerý soubor didaktických technik ve vyučovacím
předmětu Zeměpis usiluje motivovat žáky pro další učení a směřuje ke kritickému přístupu
k různým zdrojům informací. Žáci jsou vedeni k jasnému, zřetelnému a srozumitelnému
vyjadřování svých vědomostí, názorů a postojů. Z hlediska praktických činností a dovedností
jsou vedeni k utváření pozitivního vztahu ke společenskému a pracovnímu prostředí, k
vlastnímu zdraví a zdravému životnímu stylu.
Přínos Zeměpisu k utváření klíčových kompetencí:
Výuka zeměpisu má velký význam nejen pro vzdělávání jednotlivců, ale také v rámci
environmentální, ekologické, globální a kulturní výchovy občanů. Vědomosti, dovednosti,
návyky, postoje a hodnoty osvojované v Zeměpise tvoří nedílné východisko pro vnímání,
osvojování klíčových kompetencí a pro orientaci v nich.
Kompetence k učení.
Učitel:
-zadává žákům referáty, k nimž žáci vyhledávají, sbírají, zpracovávají, třídí a hodnotí
geografické informace a data v příslušných informačních zdrojích - na internetu, v rozhlasu,
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televizi, v odborných encyklopediích a časopisech (texty, obrázky, grafy, tabulky, mapy,
statistiky...);
-získané poznatky propojuje se znalostmi dalších vzdělávacích oblastí, žáci si tak vytvářejí
ucelenější představy o vztazích mezi přírodním a společenským prostředím, mezi přírodou a
působením
člověka;
-pokládá žákům otázky vztažené ke způsobu a příčinám různých přírodních procesů, společně
hledají řešení otázek a adekvátní odpovědi;
-předvádí manipulace s orientačními, topografickými a meteorologickými pomůckami (kompas,
buzola, případně GPS, teploměr, srážkoměrapod.), s globusem, plány, mapami, atlasy, jízdními
řády, grafy a se statistickými daty;
-kontroluje výsledky pozorování, měření a zkoumání a požaduje, aby je žáci samostatně
zhodnotili a porovnali se svými dosavadními zkušenostmi, znalosmi a dovednostmi a
formulovali patřičné závěry.
Kompetence k řešení problémů:
Učitel:
-vytváří s žáky na základě pozorování, osvojených znalostí a dosavadních zkušeností platformu
nebo hypotézu k problému či k úkolu, žáci je ověřují praktickou činností, kladou otázky s
geografickou tematikou a objevují problémy s tím související, řeší problémy na úrovni svých
znalostí, ověřují správnost
řešení problémů, odpovídají na geografické otázky;
-usiluje se svými žáky o nalezení a pojmenování shodných, podobných a odlišných znaků
geografických objektů, jevů a procesů, vyvozují společně patřičné závěry;
-pojmenuje podstatné lokální, regionální a globální problémy přírodní a společenské sféry, žáci
o nich diskutují a usilují o vhodné způsoby řešení problémů, nenechají se odradit počátečními
nezdary, sledují a hodnotí vlastní pokrok při zdolávání problémů.
Kompetence komunikativní.
Učitel:
-vyžaduje na žácích formulaci hypotéz, pojmenování problémů či vlastních názorů na konkrétní
témata
přírodního a společenského prostředí, žáci uvádějí skutečnosti, ze kterých vyvozují své úsudky,
vytvářejí si vlastní názory, formulují vlastní rozhodnutí a uplatňují v jednání své názory, využívají
dostupné informační a komunikační prostředky, učí se výslovnosti vlastních zeměpisných jmen
v cizích jazycích;
-konzultuje názory svých žáků, vede je ke vhodné argumentaci, společně spolupracují na řešení
problémů a úloh;
-uskutečňuje a vede s žáky řízený dialog, žáci vyjadřují své myšlenky a názory v logických
postupných krocích.
Kompetence sociální a personální.
Učitel:
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-rozděluje pracovní úkoly ve skupině, žáci přijímají svou roli a ztotožňují se s ní, spolupracují
při skupinové práci, vytvářejí si pozitivní vztah k práci, k odpovědnému přístupu k práci své
i druhých, k zodpovědnosti za výsledky své činnosti, přijímají, diskutují a usměrňují názory
druhých;
-hodnotí výsledky činnosti skupin i jednotlivců, navozuje sebekritiku, žáci chápou potřebu
efektivní spolupráce.
Kompetence občanské.
Učitel:
-uvádí, vysvětluje, objasňuje a zdůvodňuje žákům na konkrétních příkladech nutnost ochrany
přírodního a životního prostředí, žáci se zajímají o prostředí, v němž žijí, oceňují krásy
přírody a historických a kulturních objektů, pociťují občanskou zodpovědnost za zachování
životního prostředí a udržitelného života pro budoucí generace, chápou významy přírodních a
společenských hodnot, vystupují aktivně a prakticky v jejich zájmu;
-učí své žáky praktické bezpečné orientaci a pohybu v přírodním terénu a v urbanizované
krajině, chování a ochraně za mimořádných událostí, žáci uplatňují osvojené dovednosti i
vědomosti a návyky
v osobním i veřejném životě;
-prezentuje fakta a argumenty pro utváření postojů a hodnot, které respektují rovnoprávnost
všech lidí, vyjadřují demokratické přístupy v řešení společenských problémů, žáci poznávají
tradice, zvyky a kutury lidí v jednotlivých světadílech a oblastech.
Kompetence pracovní:
Učitel:
-dohlíží na bezpečnou manipulaci žáků s pomůckami, nástroji, přístroji a materiály při jejich
používání v učebnách i v terénní výuce, na dodržování stanovených a vymezených pravidel
pracovních činností, žáci uplatňují osvojené dovednosti i vědomosti a návyky v osobním i
veřejném životě;
-informuje své žáky o existenci a šíření moderních komunikačních, dopravních a výrobních
technologií, které mají úzký vztah k orientaci, pohybu a pobytu v terénu, k cestování, k
rozmístění výrobních a jiných aktivit v prostředí, k ochraně přírodního a životního prostředí,
diskutuje o nich s žáky, žáci uplatňují osvojené vědomosti ve svém profesním životě;
-hodnotí kladně svědomitou a systematickou práci žáků.
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
Tematický okruh Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie prostupuje celým
kurzem vyučovacího předmětu Zeměpis (Geografie) na 2. stupni základní školy (6.-9. ročník).
V jeho rámci si žáci osvojují, postupně rozvíjejí a používají ve všech souvislostech komunikační
geografický a kartografický jazyk. Učí se vyhledávat, srovnávat, hodnotit, sestavovat a používat
informace geografického charakteru a zdroje dat v základních geografických, statistických
a jiných médiích. V úvodu studia zeměpisu na 2. stupni základní školy (6. ročník) si žáci
osvojují základy geografické kartografie a topografie. Žáci se učí účinně pracovat se základními
informačními geografickými médii a zdroji dat (kartografické tištěné i elektronické produkty
včetně leteckých snímků a dalších produktů dálkového průzkumu Země, internet, geografické
informační systémy), osvojují si techniky a dovednosti při orientaci, pohybu a přežití v terénu.
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Tematický okruh Přírodní obraz Země představuje základy planetárního a fyzického zeměpisu
(geografie). Tematický celek Země a vesmírné těleso úzce kooperuje a integruje se
vzdělávacím obsahem Fyziky, konkrétně s tematickým okruhem Vesmír a s tematickým
okruhem Elektrické a světelné děje (zejména v tématech stín, zatmění Slunce a Měsíce). Proto
jsou některé očekávané výstupy s tematikou vesmíru ve vztahu k planetě Zemi formulovány
v RVP ZV nikoliv v oboru Zeměpis, ale v oboru Fyzika. Lze proto doporučit těsnou koordinaci
Fyziky a Zeměpisu ve jmenovaných tématech, která se projeví v účinné redukci vzdělávací
obsahu obou vyučovacích předmětů, ale především v lepším pochopení (z pozice žáků)
prezentovaných vesmírných a planetárních procesů a jevů v oborových souvislostech.
V tematickém celku krajinná sféra se uvádějí základní systémové poznatky o struktuře krajinné
a přírodní sféry. V tematických celcích systém přírodní sféry na planetární úrovnii a systém
přírodní sféry na regionální úrovni se žáci seznamují s podstatnými znaky ve struktuře systému
přírodní sféry - se zonalitou (geografická zonálnost podle zákonitostí šířkové pásmovitosti a
výškové stupňovitosti) a azonalitou (azonální jevy závislé na stavbě přízemní části přírodní
sféry) v rozmístění krajinných složek, a to:
1) na planetární úrovni, kterou představují geografické podnebné pásy a od nich se odvíjející
příslušné přírodní zóny rostlinstva - geografická (šířková) vegetační pásma a výškové
vegetační stupně (nazývané též „přírodní krajiny" - tropické deštné lesy, stepi, savany, tundry
atd.);
2) na regionální úrovni, kterou představují již konkrétní přírodní oblasti, mající již výrazný
individuální krajinný charakter, a proto jsou nazývány již vlastními geografickými jmény,
například Alpy, Karpaty, Kaspická nížina, Krkonoše, Českomoravská vrchovina...
Tematický okruh Regiony světa se opírá především o srovnávací metodu v pohledu na
prezentaci zásadních a podstatných přírodních a společenských objektů, jevů a procesů v
odlišných oblastech světa a o rozvoj aktivních činností a dovedností při práci s vyhledáváním,
tříděním a hodnocením geografických informací a zdrojů dat žáky. Vytvářejí se tak srovnávací
kritéria pro vymezení a konkrétní ohraničení a lokalizaci regionů světa různých řádovostních
úrovní, od úrovně světadílů až po region místní krajiny (okolí bydliště nebo školy). Pomocí
specifikace a kategorizace modelových problémů přírodní, socioekonomické a technické sféry
dospějeme při použití srovnávací metody k tomu, co je určitým skupinám regionů společné, co
naopak výjimečné, specifické. Charakteristikou takto vymezených modelových regionů světa
lze opět s pomocí srovnávací metody prezentovat obecnou podstatu, příčiny a možnosti řešení
globálních ekonomických, sociálních, politických a environmentálních problémů současného
světa, a to v konkrétních regionech různých úrovní. Při vyhledávání a hodnocení regionálních
informací a souvislostí se žáci učí rozvíjet činnosti se základními informačními geografickými
médii a zdroji dat, a také komunikovat mezi sebou.
Tematický okruh Společenské a hospodářské prostředí tvoří nosný vzdělávací obsah
společenského a hospodářského zeměpisu (též socioekonomické, popřípadě humánní
geografie). Je v úzkém kontextu s ostatními přírodními, ale zejména společenskými tématy,
která jsou v moderní lidské společnosti součástí interdisciplinárního pojetí vědních oborů
(etnografie, historie, sociologie, ekonomika, politologie, ale také lékařství, hygiena, technické
obory, urbanismus, architektura, územní plánování, ekologie, environmentalistika aj. tematika),
takže lze do jisté míry hovořit i v pozici základní školy o aplikované geografii. Uplatňuje se všude
tam, kde lze v aplikované podobě hovořit o územním (prostorovém) rozmístění prezentovaných
jevů společenského, popřípadě technického charakteru.
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Zařazení tematického okruhu do 8.ročníku je částečně formální, neboť jeho obsah je průběžnou
přirozenou součástí výuky regionálního zeměpisu. Obsah tohoto tematického celku je určen i
pro ostatní ročníky konkrétní zařazení závisí na aktuálních potřebách a možnostech.
Takto pojatý vzdělávací obsah jmenovaného tematického okruhu úzce kooperuje a integruje
se vzdělávacím obsahem tematiky, obsažené v RVP ZV ve vzdělávacích oblastech Člověk
a společnost (Dějepis, Výchova k občanství), Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví), Umění a
kultura a Člověk a svět práce. Je evidentní, že zde existují i velmi úzké integrační vazby na
většinu průřezových témat v RVP ZV.
Tematický okruh Životní prostředí představuje ve vyučovacím předmětu Zeměpis (Geografie)
na základních školách elementární základy krajinné (geografické) ekologie (respektive
geoekologie) a součást základů environmentalistiky. Problematika životního prostředí,
prezentovaná geograficky jako pohled na rozmístění ekologických a environmentálních
objektů, jevů a procesů v prostředí, nezahrnuje jen dosud tradičně chápanou interakci mezi
člověkem a přírodním prostředím, ale i vlastní vývoj a rozvoj klimatu společenského prostředí
jako nedílné a podstatné složky životního prostředí. Celý tematický okruh tak významně
kooperuje a integruje s ostatními přírodovědnými a společenskými vyučovacími předměty a
nabízí i široké možnosti pro uplatnění a rozvoj průřezových témat, obsažených v RVP ZV
(zejména Environmentální výchova).
Tematický okruh Česká republika je regionálním zeměpisem vlasti a místního regionu. V
tomto směru navazuje nejvíce na vlastivědu na 1. stupni základní školy, která je v RVP ZV
součástí vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Také tento tematický okruh úzce kooperuje
a integruje na 2. stupni základních škol s ostatními přírodovědnými předměty, a také s
Dějepisem a s Výchovou k občanství (vzdělávací oblast Člověk a společnost v RVP ZV).
Nové pojetí regionálního zeměpisu České republiky a jeho určitá redukce ve vzdělávacím
obsahu (oproštění od schematicky a encyklopedicky podávané systematiky regionů) vycházejí
ze stejných přístupů, uvedených v komentáři k tematickému okruhu Regiony světa (uplatnění
srovnávací metody, modelové regiony, samostatná činnost žáků při vyhledávání, třídění a
hodnocení informací a zdrojů dat).
Tematický okruh Terénní geografická výuka, praxe a aplikace prolíná, podobně jako tematický
okruh Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie, celým kurzem vyučovacího
předmětu Zeměpis (Geografie) na 2. stupni základních škol. Právě jeho vzdělávací obsah
podporuje beze zbytku všude aktuálně avizovaný dovednostní a činnostní charakter stavby
současného školního zeměpisu v pozicích RVP ZV a následně ŠVP ZV. Terénní geografická
výuka, pravidelná cvičení a pozorování v místní krajině a vhodně plánované geografické
exkurze, by měly být uplatňovány ve školním zeměpise při všech vhodných příležitostech, v
každém ročním období. Jsou v nich obsaženy všechny pozorovací, srovnávací, experimentální,
analytické i syntetizující prvky činností v geografické výuce na základní škole.
Metody a formy:
-metody motivační: rozhovor, vyprávění, demonstrace, diskuze, debata
-metody fixační: procvičování, opakování, samostatná cvičení, řešení úloh, sběr a přiměřená
analýza informací
-metody expoziční: pokus a pozorování, porovnávání a posuzování, besedy, popis, plánovací
hry, imitace a simulace přírodních jevů a procesů
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-formy práce: kooperativní učení, školní projekty, problémové učení, aktivní (činnostní) učení,
terénní výuka: zeměpisná cvičení a pozorování v terénu, komplexní exkurze
Pomůcky pro výuku zeměpisu:
glóbus, školní atlasy, mapy, odborná literatura, časopisy, encyklopedie, statistiky, fotografie,
dalekohled, video, modely planet, kompas, buzola, jízdní řád, turistický průvodce, katalogy
cestovních kanceláří, zeměpisné grafy a tabulky, teploměr aj.

Učební plán předmětu
Ročník 6 7 8 9

Dotace 1 + 1 1 + 1 1 + 1 1 + 1

Povinnost

(skupina)
povinný povinný povinný povinný

Dotace
skupiny

6. ročník - dotace: 1 + 1, povinný

Kartografie, topografie a zdroje informací
výstupy učivo

● Organizuje a přiměřeně hodnotí
geografické informace a zdroje dat z
dostupných kartografických produktů
a elaborátů, z grafů, diagramů,
statistických a dalších informačních
zdrojů.
- používá s porozuměním základní pojmy
- posuzuje na základě osvojených
znalostí vypovídací hodnotu zdrojů dat a
statistických ukazatelů
- dokáže zjištěné informace z různých
zdrojů přiměřeně třídit, zobecňovat a
výsledky interpretovat
- čte a přiměřené interpretuje informace z
různých druhů plánů a map
- získává data z různých médií a využívá
je k sestavování vlastních jednoduchých
map, grafů a diagramů

● Používá s porozuměním základní
geografickou, topografickou a
kartografickou terminologii.
- používá s porozuměním základní pojmy
- vnímá glóbus jako zmenšený ideální
model planety Země a používá ho
k demonstraci rozmístění oceánů,
kontinentů, světadílů a určování základních

Informační a dokumentační zdroje v geografii
Základy geografické kartografie a topografie
Glóbus
Plán, mapa
Měřítko a obsah map
Aplikace kartografických a topografických
znalostí
Činnosti s mapami, grafy, diagramy a se
zeměpisnými atlasy
Určování zeměpisné polohy
Myšlenkové (mentální) mapy
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tvarů zemského povrchu podle horizontální
a vertikální členitosti
- rozlišuje mezi plánem a mapou,
porovnává zobrazení zemského povrchu
na glóbu a v mapách, objasní příčinu
zkreslení ploch, délek, úhlů a tvarů
zemského povrchu v mapách
- vnímá a používá plány a mapy jako
zmenšený a zjednodušený rovinný obraz
zemského povrchu nebo jeho části
- rozlišuje druhy map podle jejich měřítka a
obsahu
- aplikuje měřítko mapy na výpočet
skutečných vzdáleností na mapách velkých
měřítek
- zhodnotí společenský význam
map (vzdělávací, informační, plánovací,
prognostický, historický apod.)
- vnímá a používá plány a mapy jako
zmenšený a zjednodušený rovinný obraz
zemského povrchu nebo jeho části
- čte a přiměřené interpretuje informace
z různých druhů plánů a map (plán
měst, katastrální mapa, turistická mapa,
tematická mapa, obecně zeměpisná mapa,
obrázková mapa, vlastní mentální mapa)
- používá různé druhy map k vysvětlení
konkrétního důsledku v interakci člověk -
příroda
- orientuje se v obsahu a rejstříku
zeměpisných atlasů, aktivně s nimi pracuje
- načrtne vlastní plánek, schematickou
mapu situace v konkrétní krajině
- určuje zeměpisnou polohu na mapách
podle údajů zeměpisné šířky a zeměpisné
délky

● Přiměřeně hodnotí geografické objekty,
jevy a procesy v krajinné sféře,
jejich určité pravidelnosti, zákonitosti a
odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost
a podmíněnost.
- používá různé druhy map k vysvětlení
konkrétního důsledku v interakci člověk -
příroda
- používá s porozuměním základní
pojmy: glóbus, mapa, plán, obsah a
měřítko plánů a map, výškopis, polohopis,
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legenda mapy, vysvětlivky mapy (soubor
smluvených značek, mapový klíč), typy
kartografického zobrazení, vrstevnice,
výšková kóta, nadmořská výška, hloubnice,
druhy map podle měřítka a dalších
hledisek třídění, zkreslení map, mapové
atlasy, poledníky, rovnoběžky, zeměpisná
síť, místní poledník, hlavní poledník,
rovník, obratníky, polární kruhy, zeměpisné
souřadnice, zeměpisná délka, zeměpisná
šířka, zeměpisná poloha
- vnímá glóbus jako zmenšený ideální
model planety Země a používá ho
k demonstraci rozmístění oceánů,
kontinentů, světadílů a určování základních
tvarů zemského povrchu podle horizontální
a vertikální členitosti
- vytváří jednoduché mapy a grafy
zobrazující geografické aspekty světových
událostí - získává data z různých médií
a využívá je k sestavování vlastních
jednoduchých map, grafů a diagramů
- načrtne vlastní plánek, schematickou
mapu situace v konkrétní krajině

● Rozeznává hranice (bariéry) mezi
podstatnými prostorovými složkami v
krajině.
- vnímá glóbus jako zmenšený ideální
model planety Země a používá ho
k demonstraci rozmístění oceánů,
kontinentů, světadílů a určování základních
tvarů zemského povrchu podle horizontální
a vertikální členitosti

● Vytváří a využívá osobní myšlenková
(mentální) schémata a myšlenkové
(mentální) mapy pro orientaci v
konkrétních regionech, pro prostorové
vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů
a procesů v nich, pro vytváření postojů
k okolnímu světu.
- připraví a načrtne osobní myšlenkovou
(mentální) mapu ilustrující prostorovou
dynamiku současných i historických jevů
v konkrétní krajině a vyjadřující osobité
topografické vnímání a zobrazení prostoru
- používá myšlenková (mentální)
schémata a mapy k uspořádání
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informací o lidech, místech a životním
prostředí v prostorových souvislostech, k
vyjádření atraktivit, prostorových preferencí
(předností, oblíbeností) a nepreferencí v
prostředí
- diskutuje o odlišnostech mentálních
map různých osob na základě jejich
rozdílných osobních životních zkušeností
a odlišného topografického vnímání
konkrétního prostoru
- analyzuje přiměřeným způsobem faktory,
které ovlivňují lidské preference při
rozhodování volby prostředí, kde chtějí
pracovat, bydlet a rekreovat se
- používá různé druhy map k vysvětlení
konkrétního důsledku v interakci člověk -
příroda

přesahy
Z:
F (6. ročník) :  Magnetismus
M (6. ročník) :  Číslo a proměnná

Přírodní obraz země
výstupy učivo

● Zhodnotí postavení Země ve vesmíru a
srovnává podstatné vlastnosti Země s
ostatními tělesy sluneční soustavy.
- určí a popíše tvar Země s pomocí globusu
- používá s porozuměním základní pojmy
- objasní postavení Slunce ve vesmíru a
popíše planetární systém a tělesa sluneční
soustavy
- vysvětlí význam Slunce pro život na Zemi
- určí polohu Země ve sluneční soustavě
a porovná vlastnosti planety Země s
ostatními tělesy sluneční soustavy
- aplikuje poznatky o vesmíru a o sluneční
soustavě v pohledu na zemské těleso
- předvede otáčení Země kolem zemské
osy s po- mocí globusu

● Prokáže na konkrétních příkladech tvar
planety Země.
- dokáže tvar Země podle konkrétního
přírodního úkazu nebo jiného důkazu

● Zhodnotí důsledky pohybů Země na
život lidí a organismů.

Planeta Země
Zeměkoule
Země ve vesmíru
Pohyby Země
Roční období
Měsíc - přirozená družice Země
Oceány, kontinenty a světadíly
Časová pásma na Zemi
Pásmový čas
Kalendář
Přírodní obraz Země
Stavba zemského tělesa
Vnitřní přírodní síly - zemětřesení a sopečná
činnost
Jak se mění povrch Země
Ovzduší (atmosféra)
Podnebí a podnebné pásy
Počasí
Mechanismus větrů v atmosféře
Oběh vody na Zemi
Oceány a moře
Vodstvo na pevnině
Ledovce
Půdy
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- předvede otáčení Země kolem zemské
osy s pomocí globusu
- vysvětlí pojmy zemská osa, severní
(zeměpisný) pól, jižní pól, naznačí sklon
zemské osy na globusu, vysvětlí příčiny
střídání dne a noci na Zemi
- posoudí vliv střídání ročních dob v
různých místech na Zemi na přírodu a na
společnost
- určí délku jednoho otočení Země kolem
osy a Země kolem Slunce
- zhodnotí důsledky pohybů Země na
praktický život lidí
- objasní délku dne a nocí v průběhu roku v
závislosti na zeměpisné šířce
- vysvětlí příčiny rozdílného času na Zemi
mezi dvěma místy s polohou na různých
polednících
- objasní podstatu, smysl, účel časových
pásem na Zemi a úlohu nultého
(základního) poledníku a 180. poledníku,
výchozího pro datovou mez
- používá s porozuměním pojmy: místní
čas, světový čas, časová pásma, datová
hranice, kalendář

● Rozeznává, pojmenuje a klasifikuje
tvary zemského povrchu.

● Porovná působení vnitřních a vnějších
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na
přírodu a na lidskou společnost.
- posoudí vztah mezi Zemí a Měsícem
- popíše polohu, povrch a pohyb Měsíce
- pojmenuje jednotlivé fáze Měsíce
- popíše, jak dochází k zatmění Slunce a
Měsíce
- zhodnotí působení Slunce a Měsíce na
planetu Zemi
- objasní a jednoduše graficky znázorní
vznik přílivu a odlivu mořské hladiny (dmutí
moře)
- objasní s porozuměním stavbu zemského
tělesa a zemské kůry a její členění na
litosférické desky
- objasní s porozuměním vnitřní přírodní
síly působící na zemský povrch a
projevující se zemětřesením, sopečnou
činností a vznikem sopečných pohoří

Rozmístění půd
Typy krajin na Zemi rozmístěné v závislosti na
zeměpisné šířce a nadmořské výšce
Vysoká pohoří a výškové stupně
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- vyhledá na fyzické mapě světa nejčastější
oblasti s výskytem zemětřesení a sopečné
činnosti
- zhodnotí na příkladech příčiny a důsledky
přírodních katastrof způsobených vnitřními
přírodními silami na přírodu a na život lidí
- popíše proces zvětrávání působením
vnějších přírodních činitelů
- objasní protikladné působení vnitřních
přírodních sil a vnějších přírodních činitelů
na utváření zemského povrchu
- rozliší typy pohoří podle vzniku
- pojmenuje činitele ovlivňující podnebí a
posoudí, v jaké míře ovlivňují podnebí v
jednotlivých částech světa
- porovná jednotlivé oblasti na Zemi podle
množství dopadajícího slunečního záření
a dalších vlivů ovlivňujících klima, podle
toho určí a vymezí s pomocí mezních
rovnoběžek na mapách podnebné pásy
- porovná oblasti s rozdílným podnebím v
různých částech světa
- zhodnotí kontinentální a oceánské vlivy
podnebí v konkrétní oblasti
- vysvětlí rozdíl mezi podnebím a počasím
- pojmenuje činitele utvářející počasí
- objasní, jak se mění teplota vzduchu,
množství a charakter srážek se stoupající
nadmořskou výškou;
- popíše aktuální stav a vývoj počasí
v místní krajině v libovolný den podle
vybraných kritérií (charakteristik)
- popíše základní rysy celkového oběhu
vzduchu v atmosféře (planetární cirkulaci)
- objasní vznik větru a uvede jeho základní
charakteristiky
- popíše vznik, charakter a působení
hlavních pravidelných větrů na Zemi,
pojmenuje je a vyhledá v mapách oblasti s
jejich výskytem
- pojmenuje základní části oběhu vody v
přírodě a popíše mechanismus celkového
oběhu vody
- porovná rozmístění, činnost a funkci
ledovců na zemském povrchu
- srovná vznik a znaky říčního a
ledovcového údolí
- popíše vznik a složení půdy
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- zhodnotí na příkladech příčiny a
důsledky přírodních katastrof způsobených
atmosférickými poruchami, povodněmi,
sesuvnými a lavinovými pohyby na přírodu
a na život lidí
- objasní vznik různých typů přírodních
krajin a pravidelnost v jejich rozmístění na
Zemi

● Rozlišuje a porovnává složky a
prvky přírodní sféry, jejich vzájemnou
souvislost a podmíněnost.
- objasní vztah mezi pojmy oceán a moře,
rozliší druhy moří, uvede příklady a ukáže
je na mapě
- Vyhledá na mapě světa a na globusu
oceány, kontinenty a světadíly
- rozliší a popíše rozmanité pevninské tvary
zemského povrchu podle horizontální a
výškové členitosti v terénu místní krajiny a
podle vyobrazení
- pojmenuje složky ovzduší a porovná
orientačně podíl kyslíku mezi ostatními
plyny zastoupenými v zemské atmosféře
- zhodnotí význam kyslíku pro organismy
na Zemi
- objasní s porozuměním pojem podnebí
- pojmenuje činitele ovlivňující podnebí a
posoudí, v jaké míře ovlivňují podnebí v
jednotlivých částech světa
- popíše rozložení zásob vody na Zemi
- znázorní složení hydrosféry a hlavní
procesy v ní probíhající
- pojmenuje a vyhledá na glóbu a
na mapách světa jednotlivé oceány,
porovná vertikální a horizontální členitost
jednotlivých oceánů
- pojmenuje a vyhledá v mapách
příklady ostrovů a krajinných útvarů (prvků
horizontální členitosti) na oceánském
(mořském) pobřeží
- rozliší a pojmenuje pohyby mořské vody
- popíše vlastnosti mořské vody
- zhodnotí význam oceánů a moří pro
životní prostředí na Zemi a pro lidskou
společnost
- znázorní vodní tok a jeho části od ramene
k ústí
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- vyhledá v mapách příklady říčních sítí,
povodí, rozvodí a umoří
- vysvětlí rozdíl mezi mořem a jezerem
- vysvětlí rozdíl mezi jezerem a umělými
vodními nádržemi (rybníky, přehradní
nádrže)
- popíše útvary podpovrchových vod a
vznik pramenů
- objasní, co jsou bezodtokové oblasti a
vyhledá v mapách jejich příklady
- posoudí význam humusu v půdě
- rozlišuje mezi půdním druhem a půdním
typem
- určí podle vzorku půdy nebo podle
vyobrazení vzorku půdy orientačně půdní
druh a půdní typ;
- zhodnotí rozmístění některých půdních
typů v konkrétním území podle zonálních i
azonálních souvislostí
- znázorní uspořádání půd, rostlinstva
a živočišstva v závislosti na zeměpisné
šířce a nadmořské výšce, objasní
vliv horizontální zonálnosti a vertikální
stupňovitosti na rozmístění půd, rostlinstva
a živočišstva
- popíše a porovná jednotlivé typy
přírodních krajin podle podnebí a podle
druhů rostlinstva, živočišstva a půd
- znázorní vznik výškových (vegetačních)
stupňů v pohořích v důsledku změn teplot
vzduchu a množství srážek v závislosti na
stoupající nadmořské výšce
- pojmenuje a vyhledá v mapách biosféry
jednotlivá šířková (vegetační) pásma
původních přírodních krajin
- určí orientačně geografickou polohu a
vyhledá v mapách rozmístění vybraných
typů krajin na Zemi
- uvede na příkladech znaky podnebí,
vodstva a druhů rostlinstva, živočišstva a
půd vybraných typů krajin
- posoudí význam vybraných typů krajin pro
životní prostředí

přesahy
Z:
P (9. ročník) :  Vesmír

průřezová témata
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ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:
- Ekosystémy
- Základní podmínky života
- Lidské aktivity a problémy životního prostředí
- Vztah člověka k prostředí

Regiony světa
výstupy učivo

● Rozlišuje zásadní přírodní a
společenské atributy jako kritéria
pro vymezení, ohraničení a lokalizaci
regionů světa.
- objasní pojmy: kontinent, světadíl, světový
oceán
- Vyhledá na glóbu a na mapě světa
oceány, kontinenty a světadíly
- porovná vzájemný poměr světového
oceánu a pevniny (souše) na zemském
povrchu
- rozliší podle určitých kritérií druhy moří
a vyhledá na globusu a v mapách jejich
příklady
- určí a vyhledá v mapách umoří afrického
kontinentu
- objasní závislost rozmístění rostlinstva a
živočišstva a částečně i půd na podnebí
- pojmenuje, vyhledá a srovnává v mapách
africká šířková pásma a výškové stupně:
tropické deštné lesy, savany, stepi, pouště
a polopouště, subtropické lesy a křoviny
- pojmenuje a popíše příklady
afrického rostlinstva a živočišstva a
zařadí je podle výskytu v příslušných
podnebných a geografických pásech
- pojmenuje a vyhledá v mapách
několik reprezentativních příkladů afrických
národních parků nebo přírodních rezervací,
uvede předmět jejich ochrany, způsoby
a problémy v jejich využívání z pozice
cestovního ruchu
- rozlišuje přírodní zdroje podle charakteru
a hospodářského využití

● Lokalizuje na mapách světadíly, oceány
a makroregiony světa podle zvolených
kritérií, srovnává jejich postavení,
rozvojová jádra a periferní zóny.

Rozloha a členitost světového oceánu
Afrika
Poloha Afriky
Povrch Afriky
Podnebí a vodstvo Afriky
Biosféra Afriky
Přírodní zdroje Afriky
Obyvatelstvo Afriky
Oblasti (regiony) Afriky
Severní Afrika, střední (subsaharská) Afrika,
jižní Afrika
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- posoudí obecný význam a hospodářské
využití oceánů, stav a problémy životního
prostředí oceánů
- vyhledá na glóbu a v mapách jednotlivé
oceány, určí jejich geografickou polohu a
vzájemně je porovná
- posoudí hospodářský význam oceánů a
jejich význam pro životní prostředí na Zemi
- vyhledá na glóbu a v mapách světa Afriku,
určí její geografickou polohu
- vyhledá v mapách průběh rovníku,
obratníků a hlavního (nultého, základního)
poledníku Afrikou
- pojmenuje a vyhledá v mapách Afriky
významné prvky horizontální a vertikální
členitosti
- pojmenuje a vyhledá v mapách nejvíce
zastoupené povrchové útvary a posoudí
činitele, které je formovaly
- vyhledá v mapách hlavní toky afrických
řek, určí bezodtokové oblasti
- vyhledá v mapách polohu Viktoriiných
vodopádů (Mosioatunya) a vybraných
afrických jezer
- vyhledá v mapách nejhustěji a řídce
zalidněné oblasti Afriky
- určí a vymezí v mapách zeměpisné oblasti
Afriky a určí jejich geografickou polohu
- vyhledá na politické mapě Afriky vybrané
státy a vybraná hlavní a velká města
- posoudí příčiny konfliktních situací a
hospodářského zaostávání afrických států
- pojmenuje a vyhledá v mapách státy
severní Afriky
- určí a vyhledá v mapách oblasti severní,
střední a jižní Afriky vhodné pro osídlení,
pro zemědělství, pro těžbu nerostných
surovin a pro průmysl a oblasti vhodné z
hlediska cestovního ruchu
- pojmenuje a vyhledá v mapách vybrané
státy střední Afriky
- vyhledá v mapách nejvýznamnější města
v západní a ve východní části střední Afriky
- pojmenuje a vyhledá v mapách státy v jižní
Africe
- vyhledá v mapách nejvýznamnější města
v jižní Africe
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● Porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské,
politické a hospodářské poměry,
zvláštnosti a podobnosti, potenciál a
bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
vybraných makroregionů světa a
vybraných (modelových) států.
- porovná rozlohu Afriky s rozlohou
ostatních kontinentů (světadílů)
- porovná severní, východní, jižní a západní
část Afriky podle převládajících tvarů
povrchu
- určí geografickou polohu Afriky z hlediska
polohy v podnebných pásech
- porovná podnebí v jednotlivých částech
Afriky podle teploty a množství srážek, určí
jednotlivá podnebná pásma
- objasní vliv nadmořské výšky na podnebí
na příkladě Kilimandžára
- posoudí vliv pasátů a mořských proudů na
podnebí Afriky
- posoudí příčiny nerovnoměrnosti v
rozmístění afrického obyvatelstva
- porovná zeměpisné oblasti Afriky podle
zastoupení lidských ras
- srovnává obyvatelstvo afrických
zeměpisných oblastí podle kultury,
způsobu života a náboženství
- pojmenuje příklady plodin, pěstovaných
v oblastech severní, střední a jižní Afriky
pro výživu obyvatelstva a pro vývoz, určí v
mapách oblasti jejich pěstování
- pojmenuje hlavní nerostné suroviny
těžené v jednotlivých oblastech Afriky
významné pro hospodářství, určí v mapách
konkrétní lokality jejich těžby
- popíše z geografického hlediska dva
modelové státy severní Afriky - Alžírsko a
Egypt
- popíše z geografického hlediska
modelové státy střední Afriky
- popíše podle geografických kritérií
Jihoafrickou republiku, zhodnotí a zdůvodní
její výjimečné postavení v oblasti i v rámci
celého afrického světadílu

● Zvažuje, jaké změny ve vybraných
regionech světa nastaly, nastávají,
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mohou nastat a co je příčinou zásadních
změn v nich.

přesahy
Z:
VO (6. ročník) :  Člověk ve společnosti

průřezová témata
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA:
- Kulturní diference
- Etnický původ
- Multikulturalita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:
- Ekosystémy
- Základní podmínky života
- Lidské aktivity a problémy životního prostředí
- Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
- Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
- Vnímání autora mediálních sdělení

Terénní geografická výuka
výstupy učivo

● Ovládá základy praktické topografie a
orientace v terénu.
- určuje světové strany na mapě a v terénu
- orientuje se podle význačných objektů v
krajině
- odhaduje vzdálenosti v terénu na základě
určitých zásad, postupů a kritérií
- orientuje v terénu mapy, čte s
porozuměním pochodové a turistické
značky a vysvětlivky v mapě
- určuje podle mapy v terénu orientační
objekty a své vlastní stanoviště
- pracuje aktivně s turistickými mapami,
provádí měření vzdáleností na mapách,
vyhledává základní údaje z map (dovede
„číst" mapu)
- pracuje aktivně na mapách velkého
měřítka s pochodovým úhlem, s azimutem,
směruje podle něho pohyb v terénu
- znázorní v mapách zeměpisnou síť a
průběh rovnoběžek a poledníků
- používá prakticky zeměpisnou síť a
zeměpisné souřadnice
- pořizuje jednoduché panoramatické
náčrtky krajiny, situační plánky,

Praktická topografie při pohybu v terénu
Orientace v krajině
Praxe s mapami a atlasy
Azimut
Situační náčrtky a plánky v krajině,
pozorování krajiny
Bezpečnost při pohybu a pobytu v přírodě
Náměty terénní geografické výuky:
geologické a geomorfologické poměry
vybrané lokality
mapování využití krajiny
jednoduchá SWOT analýza vybrané lokality
v krajině s uvedením předností, nedostatků,
příležitostí a rizik v rozvoji lokality
hospodářská činnost člověka v krajině -
terénní cvičení
percepce životního prostředí ve vybrané
lokalitě
dotazníková šetření (hustota dopravního
provozu, vybavenost a dostupnost obslužné
sítě, kvalita životního prostředí aj.)
meteorologická měření a pozorování
zkoumání vody a půd
inventarizace rostlin a živočichů atd.
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schematické mapky a náčrty pochodové
osy

● Aplikuje v terénu praktické postupy pří
pozorování, zobrazování a hodnocení
krajiny.
- vykonává aktivně praktické činnosti
a úkoly plynoucí z konkrétních námětů
podle zeměpisných cvičení v terénu,
z obsahu zeměpisných exkurzí, z
programu geografických projektů a praktik
na odborných terénních pracovištích v
modelových oblastech, hodnotí postupy
a výsledky svých prací, prezentuje je v
písemné a grafické podobě (postery) na
vhodných místech ve třídách a v budově
školy

● Uplatňuje v praxi zásady bezpečného
pohybu a pobytu ve volné přírodě.
- aplikuje při cvičeních v terénu a při
zeměpisných exkurzích v praxi zásady
bezpečného pohybu a pobytu v terénu,
reaguje svým chováním na modelové
situace navozující nebezpečí ve volné
přírodě a nebezpečí živelních pohrom

průřezová témata
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Práce v realizačním týmu

7. ročník - dotace: 1 + 1, povinný

Regiony světa
výstupy učivo

● Rozlišuje zásadní přírodní a
společenské atributy jako kritéria
pro vymezení, ohraničení a lokalizaci
regionů světa.
- posoudí s pomocí obecně zeměpisné
mapy Austrálie výškovou členitost povrchu
Austrálie, pojmenuje a vyhledá v mapách
nejvíce zastoupené povrchové útvary
- určí na mapě umoří australského
kontinentu
- popíše podnebí a přírodní poměry v
Antarktidě

Austrálie a Oceánie
Poloha Austrálie a Oceánie
Povrch Austrálie
Podnebí a vodstvo Austrálie
Příroda Austrálie a Oceánie
Obyvatelstvo Austrálie
Australský svaz, hospodářství
Oceánie
Polární oblasti
Arktida
Antarktida
Člověk v polárních oblastech, význam
polárních oblastí
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- pojmenuje a vyhledá v mapách Ameriky
a Asie významné prvky horizontální a
vertikální členitosti
- pojmenuje a vyhledá v mapách Ameriky a
Asie šířková pásma a výškové stupně

● Lokalizuje na mapách světadíly, oceány
a makroregiony světa podle zvolených
kritérií, srovnává Jejich postavení,
rozvojová jádra a periferní zóny.
- vyhledá na glóbu a v mapách Austrálii
a Oceánii, Ameriku a Asii, určí jejich
geografickou polohu
- pojmenuje a lokalizuje v mapách oblasti
- pojmenuje a vyhledá v mapách
Austrálie, Ameriky a Asie významné prvky
horizontální a vertikální členitosti a u
vybraných prvků určí síly, jež je fomovaly.
- vyhledá v mapách nejvýznamnější
australské, americké a Asijské řeky, jezera
a bezodtoké oblasti
- určí na mapě oblasti s podzemní artéskou
vodou a zhodnotí její význam pro život
obyvatel
- pojmenuje a vyhledá v mapách šířková
(vegetační) pásma na území Austrálie a
Oceánie, Ameriky a Asie
- vyhledá s pomocí mapy a pojmenuje
členské státy a teritoria Australského svazu
- vyhledá v mapách a pojmenuje největší
města a hlavní město Australského svazu;
- popíše polohu, podnebí a přírodu v
Oceánii - vyhledá v mapách a popíše
vybrané útvary a státy Oceánie: Havajské
ostrovy, Nový Zéland, Papua - Nová
Guinea, Fidži, Tahiti
- popíše zásadní společné znaky a
odlišnosti polárních oblastí a určí jejich
geografickou polohu
- vysvětlí vliv zeměpisné polohy polárních
oblastí na podnebí
- určí a vyhledá v mapách průběh rovníku a
obratníků Amerikou a Asií
- vymezí geografickou polohu amerického
kontinentu a Asie z hlediska umístění v
podnebných pásech
- určí v mapách umoří amerického a
asijského kontinentu

Amerika
Poloha Ameriky
Povrch Ameriky
Podnebí Ameriky
Vodstvo, rostlinstvo, živočišstvo, šířková
pásma a výškové stupně v Americe
Obyvatelstvo a sídla Ameriky
Oblasti (regiony) a státy Ameriky
Severní Amerika
Kanada
USA - Spojené státy americké
Střední Amerika
Mexiko
Karibská oblast
Jižní Amerika
Oblasti Jižní Ameriky
Brazílie a guyanská oblast
Laplatská oblast
Andská oblast
Asie
Poloha a povrch Asie
Podnebí, vodstvo, šířková pásma, výškové
stupně Asie
Obyvatelstvo a osídlení Asie
Oblasti (regiony) Asie
Jihozápadní Asie
Monzunová Asie a její dílčí oblasti (regiony):
jižní, jihovýchodní a východní Asie
Střední Asie
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- vyhledá v mapách polohu významných
vodopádů a velkých jezer amerického a
asijského kontinentu, porovná je podle
vzniku
- pojmenuje a vyhledá v mapách několik
příkladů amerických národních parků,
uvede předmět jejich ochrany
- vyhledá v mapách nejhustěji a řídce
zalidněné oblasti Ameriky, Asie a Austrálie,
posoudí příčiny nerovnomerného osídlení
- lokalizuje v mapách Ameriky a Asie
rozmístění lidských ras, etnických a
jazykových skupin
- vyhledá na politické mapě Ameriky a Asie
vybraná velká města
- určí a vymezí v mapách kulturní oblasti
Ameriky: Angloameriku, Frankoameriku a
Latinskou Ameriku, porovná je
- vyhledá v mapách vybrané významné
státy a další zeměpisné regiony Ameriky:
Kanadu, Spojené státy americké, Mexiko,
karibskou oblast, Brazílii a guyanskou
oblast, Argentinu a laplatskou oblast,
andskou oblast a určí jejich zeměpisnou
polohu
- určí v mapách hlavní sídelní a
hospodářské oblasti a hlavní zeměpisné
oblasti (regiony) Spojených států, Kanady
a Mexika
- vyhledá v mapách oblasti Jižní Ameriky,
určí jejich geografickou polohu
- určí v mapách hlavní jihoamerické sídelní
a hospodářské oblasti
- vyhledá v mapách Ameriky a Asie oblasti
s výskytem sopečné činnosti a s častými
zemětřeseními
- vyhledá na politické mapě Asie velké
zeměpisné oblasti (regiony): jihozápadní
Asii, monzunovou Asii, střední Asii a
severní Asii (asijskou část Ruska), vybrané
státy a vybraná hlavní a velká města
- určí v mapách hlavní sídelní a
hospodářská střediska jednotlivých oblastí
Asie, hlavní lokality s těžbou ropy, největší
přístavy a střediska cestovního ruchu
- lokalizuje vybrané státy oblastí Asie a
jejich hlavní města, uvádí vybrané reálie z
jejich života
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- určí lokality se stálým politickým,
náboženským a národnostním neklidem,
objasní zdroje těchto napětí
- určí a lokalizuje hlavní oblasti politického
neklidu

● Porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské,
politické a hospodářské poměry,
zvláštnosti a podobnosti, potenciál a
bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
vybraných makroregionů světa a
vybraných (modelových) států.
- porovná rozlohu Austrálie, Ameriky a Asie
s rozlohou ostatních kontinentů
- porovná podnebí v jednotlivých oblastech
Austrálie, Ameriky a Asie podle teploty,
množství srážek a vlivu oceánských a
vzdušných proudů a tvaru povrchů
- pojmenuje a popíše příklady zástupců
australské a novozélandské přírody; uvede
příklady ochrany přírody v Austrálii a
Oceánii
- zdůvodní osobitost původní australské
a novozélandské zvířeny (endemismus),
posoudí ovlivnění přírody v Austrálii
a Oceánii ze strany přistěhovalců po
kolonizaci území
- kvalitativně zhodnotí a popíše
hospodářskou úroveň Australského svazu
- popíše a lokalizuje v mapách zdroje
nerostných surovin Australského svazu,
Ameriky a Asie
- popíše zaměření zemědělské produkce
Australského svazu a určí její rozmístění v
mapách
- posoudí vztah mezi podnebím a
zemědělskými oblastmi Austrálie
- popíše úroveň a zaměření australského
průmyslu, lokalizuje v mapách hlavní
průmyslové regiony
- popíše zásadní společné znaky a
odlišnosti polárních oblastí
- zhodnotí mezinárodní politické aspekty a
význam Antarktidy
- posoudí význam Antarktidy pro vědecké
výzkumy a pro životní prostředí na Zemi
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- zhodnotí význam polárních oblastí pro
biosféru, životní prostředí a hospodářskou
sféru Země
- objasní vznik a územní rozsah a působení
ničivých vzdušných proudů - tornád a
tropických větrných smrští - hurikánů na
území Ameriky
- objasní závislost rozmístění rostlinstva a
živočišstva a částečně i půd na podnebí
- pojmenuje a popíše příklady amerického
a asijského rostlinstva rostlinstva a
živočišstva a zařadí je do příslušných
podnebných pásů
- popíše s pomocí map přírodní poměry a
přírodní zdroje Spojených států, Kanady,
Mexika a karibské oblasti;
- posoudí hospodářský a politický význam
Spojených států amerických, Kanady,
Mexika a karibské oblasti v současném
světě
- uvede některou zajímavou reálii vztahující
se k životu v USA, Kanadě, Mexiku a
karibské oblasti
- posoudí hospodářský a politický
význam Brazílie, Argentiny a dalších
jihoamerických států v současném světě
- charakterizuje obyvatelstvo,
hospodářství, jazykové a náboženské
dispozice a kulturní tradice a reálie
jihoamerických států
- porovná rozlohu Asie s rozlohou ostatních
světadílů
- porovná podnebí v jednotlivých oblastech
Asie podle průběhu teplot a množství
srážek, podle vlivu oceánských proudů
a tvarů zemského povrchu, vymezí
podnebná pásma v Asii
- určí v mapách Asie monzunové oblasti a
zhodnotí význam monzunových dešťů pro
osídlení a zemědělství
- určí dva státy s nejvyšším počtem
obyvatelstva v Asii a ve světě - Čínu a Indii
- pojmenuje hlavní náboženství
zastoupená v Asii, posoudí jejich vliv na
způsob života obyvatel a vymezí oblasti s
jejich rozšířením
- porovnává obyvatelstvo Asie podle
kultury, způsobu života a náboženství



ŠVP - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola"

Generováno programem SMILE verze 2.1.2-0522, vlastníkem licence je Základní škola Žlutice, okres
Karlovy Vary, IČ: 47701412.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.

Strana 248 z 394

- posoudí hospodářský a politický význam
oblasti jihozápadní Asie současném světě,
porovná s ostatními oblastmi Asie
- rozliší a lokalizuje v mapách
specifické kulturní oblasti jihozápadní
Asie: zakavkazské státy, země Blízkého
východu (Turecko, Kypr, arabské státy
při pobřeží Středozemního moře, Izrael),
země Středního východu (státy Arabského
poloostrova, Irák, (Írán, Afghánistán)
- určí významné producenty a vývozce ropy
a ropných produktů
- posoudí hospodářský a politický význam
oblastí jižní, jihovýchodní a východní Asie
současném světě, porovná s ostatními
oblastmi Asie
- charakterizuje obyvatelstvo, sídla,
hospodářství, kulturní a náboženské
tradice a předpoklady pro cestovní ruch
- zhodnotí aktuální hospodářský potenciál
a politický význam Indie, Číny a Japonska
v současném světě
- pojmenuje hlavní hospodářská odvětví
Indie, Číny a Japonska
- popíše s pomocí map přírodní poměry
těchto států a jejich zdroje nerostných
surovin
- posoudí a srovnává jejich hospodářský a
politický vývoj a význam, přechod k tržní
ekonomice
- charakterizuje obyvatelstvo, vybraná
sídla, hospodářství, kulturní a náboženské
(zvláště islámské) tradice a předpoklady
pro cestovní ruch

● Zvažuje, jaké změny ve vybraných
regionech světa nastaly, nastávají,
mohou nastat a co je příčinou zásadních
změn v nich.
- popíše způsob osídlování světadílu
- popíše život a osud původních obyvatel
Austrálie (Austrálců - aboriginů) a jejich
současné postavení v zemi
- popíše základní etapy a události v historii
osídlování Ameriky
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- popíše a lokalizuje rozmístění původních
amerických kultur (Mayové, Inkové,
Aztékové, Eskymáci-Inuité)

přesahy
Z:
VO (6. ročník) :  Člověk ve společnosti
P (7. ročník) :  Vyšší rostliny
P (7. ročník) :  Strunatci

průřezová témata
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA:
- Občan, občanská společnost a stát
- Formy participace občanů v politickém životě
- Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH:
- Evropa a svět nás zajímá
- Objevujeme Evropu a svět
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA:
- Kulturní diference
- Etnický původ
- Multikulturalita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:
- Ekosystémy
- Základní podmínky života
- Lidské aktivity a problémy životního prostředí
- Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
- Vnímání autora mediálních sdělení

Terénní geografická výuka
výstupy učivo

● Ovládá základy praktické topografie a
orientace v terénu.
- určuje světové strany na mapě a v terénu
- orientuje se podle význačných objektů v
krajině
- odhaduje vzdálenosti v terénu na základě
určitých zásad, postupů a kritérií
- orientuje v terénu mapy, čte s
porozuměním pochodové a turistické
značky a vysvětlivky v mapě
- určuje podle mapy v terénu orientační
objekty a své vlastní stanoviště
- pracuje aktivně s turistickými mapami,
provádí měření vzdáleností na mapách,
vyhledává základní údaje z map (dovede
„číst" mapu)

Praktická topografie při pohybu v terénu
Orientace v krajině
Praxe s mapami a atlasy
Azimut
Situační náčrtky a plánky v krajině,
pozorování krajiny
Bezpečnost při pohybu a pobytu v přírodě
Náměty terénní geografické výuky:
geologické a geomorfologické poměry
vybrané lokality
mapování využití krajiny
jednoduchá SWOT analýza vybrané lokality
v krajině s uvedením předností, nedostatků,
příležitostí a rizik v rozvoji lokality
hospodářská činnost člověka v krajině -
terénní cvičení
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- pracuje aktivně na mapách velkého
měřítka s pochodovým úhlem, s azimutem,
směruje podle něho pohyb v terénu
- znázorní v mapách zeměpisnou sít a
průběh rovnoběžek a poledníků
- používá prakticky zeměpisnou sít a
zeměpisné souřadnice, zeměpisnou šířku a
zeměpisnou délku, k určování zeměpisné
polohy určitých lokalit zemského povrchu
na glóbu a v mapách
- posoudí orientačně zkreslení na konkrétní
mapě
- pořizuje jednoduché panoramatické
náčrtky krajiny, situační plánky,
schematické mapky a náčrty pochodové
osy

● Aplikuje v terénu praktické postupy pří
pozorování, zobrazování a hodnocení
krajiny.
- vykonává aktivně praktické činnosti
a úkoly plynoucí z konkrétních námětů
podle zeměpisných cvičení v terénu,
z obsahu zeměpisných exkurzí, z
programu geografických projektů a praktik
na odborných terénních pracovištích v
modelových oblastech, hodnotí postupy
a výsledky svých prací, prezentuje je v
písemné a grafické podobě (postery) na
vhodných místech ve třídách a v budově
školy

● Uplatňuje v praxi zásady bezpečného
pohybu a pobytu ve volné přírodě.
- aplikuje při cvičeních v terénu a při
zeměpisných exkurzích v praxi zásady
bezpečného pohybu a pobytu v terénu,
reaguje svým chováním na modelové
situace navozující nebezpečí ve volné
přírodě a nebezpečí živelních pohrom

percepce životního prostředí ve vybrané
lokalitě
dotazníková šetření (hustota dopravního
provozu, vybavenost a dostupnost obslužné
sítě, kvalita životního prostředí aj.)
meteorologická měření a pozorování
zkoumání vody a půd
inventarizace rostlin a živočichů atd.

průřezová témata
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Práce v realizačním týmu

8. ročník - dotace: 1 + 1, povinný

Regiony světa
výstupy učivo
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● Rozlišuje zásadní přírodní a
společenské atributy jako kritéria
pro vymezení, ohraničení a lokalizaci
regionů světa.
- pojmenuje a vyhledá v mapách Evropy
významné prvky horizontální členitosti:
významné části pobřeží, moře a zálivy,
ostrovy, poloostrovy a průlivy

● Lokalizuje na mapách světadíly, oceány
a makroregiony světa podle zvolených
kritérií, srovnává Jejich postavení,
rozvojová jádra a periferní zóny.
- vyhledá na glóbu a v mapách Evropu,
zhodnotí jeho geografickou polohu
- určí a vyhledá v mapách průběh rovníku
vzhledem k poloze Evropy a základního
poledníku Evropou
- pojmenuje a vyhledá v mapách
nejvýznamnější povrchové útvary Evropy a
zhodnotí činitele, které je formovaly
- porovná podnebí v jednotlivých oblastech
Evropy podle teplotních poměrů a množství
srážek, vymezí jednotlivá podnebná pásma
- zhodnotí kontinentální a oceánské vlivy
v podnebí v konkrétních evropských
oblastech
- vyhledá v mapách toky vybraných
evropských řek, vymezí bezodtokové
oblasti
- rozliší v mapách umoří evropského
světadílu
- znázorní v mapách, přes které státy
protékají největší evropské řeky
- vyhledá v mapách oblasti Evropy
s umělými vodními cestami a četnými
průplavy
- vyhledá na politické mapě Evropy velké
zeměpisné oblasti (regiony), vybrané státy
a vybraná hlavní a velká města
- určí a vyhledá v mapách státy Evropské
unie a státy, které se o vstup do Evropské
unie ucházejí
- určí a vyhledá v mapách evropské členské
státy Severoatlantské aliance (NATO)
- vyhledá v mapách oblast střední Evropy,
určí její geografickou polohu

Evropa
Rozloha, poloha, hranice a členitost
Povrch Evropy
Podnebí a počasí v Evropě
Vodstvo Evropy
Šířková (vegetační) pásma a výškové stupně
v Evropě
Obyvatelstvo a osídlení Evropy
Oblasti a státy Evropy
Střední Evropa
Západní' Evropa
Severní Evropa
Jižní Evropa
Jihovýchodní Evropa
Východní Evropa
Rusko
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- vyhledá v mapách vybrané geografické
oblasti Evropy, vymezí jejich geografickou
polohu v zeměpisné síti a polohu vůči
ostatním oblastem, popřípadě státům
- lokalizuje na politické mapě Evropy
jednotlivé státy příslušných oblastí Evropy,
srovnává jejich hospodářskou vyspělost
- vyhledá v mapách hlavní sídelní a
hospodářská střediska, hlavní lokality
s těžbou nerostných surovin, největší
přístavy, letiště a oblasti cestovního ruchu
- vyhledá v mapách území Ruské federace,
určí její geografickou polohu v zeměpisné
síti, polohu na území dvou světadílů
(evropská část, asijská část) a polohu vůči
sousedním oblastem (regionům) a státům
- vymezí v mapách hranici mezi evropskou
a asijskou hranicí Ruska (hranici mezi
Evropou a Asií) - zhodnotí s pomocí map
rozlohu, přírodní poměry a přírodní zdroje
Ruské federace;
- vyhledá v mapách hlavní sídelní
a hospodářské oblasti v evropských i
asijských regionech Ruska

● Porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské,
politické a hospodářské poměry,
zvláštnosti a podobnosti, potenciál a
bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
vybraných makroregionů světa a
vybraných (modelových) států.
- porovná rozlohu Evropy s rozlohou
ostatních světadílů
- posoudí s pomocí obecně zeměpisné
mapy Evropy výškovou členitost povrchu
Evropy
- vyhledá v mapách polohu velkých jezer
a jezerních oblastí v Evropě, pojmenuje
procesy, které jezera formovaly
- objasní závislost rozmístění rostlinstva a
živočišstva a částečně i půd v Evropě na
zeměpisné šířce, a také na podnebných
faktorech ve směru západ-východ
- pojmenuje a určí v mapách Evropy šířková
(vegetační) pásma a výškové stupně
- pojmenuje a popíše konkrétní příklady
zástupců evropského rostlinstva a



ŠVP - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola"

Generováno programem SMILE verze 2.1.2-0522, vlastníkem licence je Základní škola Žlutice, okres
Karlovy Vary, IČ: 47701412.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.

Strana 253 z 394

živočišstva a zařadí je do příslušných
geografických šířkových pásem, popřípadě
výškových stupňů - pojmenuje a vyhledá
v mapách několik příkladů evropských
národních parků, uvede předmět jejich
ochrany
- vyhledá v mapách aktuální nejhustěji a
řídce zalidněné oblasti Evropy, zdůvodní
příčiny těchto rozdílů v rozmístění
evropského obyvatelstva
- srovnává obyvatelstvo Evropy podle
rozmístění jednotlivých národů a jejich
jazykových skupin, podle kultury, způsobu
života a náboženství
- určí evropské státy a národy s nejvyšším
počtem obyvatelstva
- popíše s pomocí map přírodní poměry a
přírodní zdroje států střední Evropy
- zhodnotí hospodářský a politický význam
oblasti střední Evropy současném světě,
porovná ji s ostatními oblastmi Evropy
- charakterizuje obyvatelstvo, sídla,
hospodářství, kulturní a náboženské
tradice a předpoklady pro cestovní ruch ve
střední Evropě
- podává stručný komplexní geografický
přehled vybraných modelových států
střední Evropy, zejména sousedních států
České republiky
- popíše s pomocí map přírodní poměry a
přírodní zdroje příslušné oblasti Evropy
- posoudí hospodářský a politický význam
příslušné oblasti Evropy současném světě,
srovnává ji s ostatními oblastmi Evropy
- charakterizuje obyvatelstvo, sídla,
hospodářství, kulturní a náboženské
tradice a předpoklady pro cestovní ruch v
příslušných oblastech Evropy
- podává stručný komplexní geografický
přehled modelových států ve jmenovaných
oblastech Evropy, vybraných podle určitých
geografických, politických hospodářských
a kulturních kritérií (poloha, rozloha,
počet, etnický a jazykový původ obyvatel,
hospodářská vyspělost, státní zřízení atd.)
- posoudí hospodářský a politický význam
Ruska v současném světě, zhodnotí
s ohledem na osvojené vědomosti
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probíhající transformační hospodářské,
společenské a politické procesy v Rusku
- charakterizuje obyvatelstvo,
hospodářství, kulturní tradice, vybrané
reálie z života ruské společnosti, vybrané
oblasti a sídla Ruské federace

● Zvažuje, jaké změny ve vybraných
regionech světa nastaly, nastávají,
mohou nastat a co je příčinou zásadních
změn v nich.
- určí a lokalizuje v mapách Evropy
oblasti s nejstarším osídlením a rozmístění
nejstarších evropských civilizací

přesahy
Z:
VO (6. ročník) :  Člověk ve společnosti
M (8. ročník) :  Číslo a proměnná
VO (9. ročník) :  Globální svět

průřezová témata
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA:
- Občan, občanská společnost a stát
- Formy participace občanů v politickém životě
- Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH:
- Evropa a svět nás zajímá
- Objevujeme Evropu a svět
- Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA:
- Kulturní diference
- Etnický původ
- Multikulturalita
- Princip sociálního smíru a solidarity
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:
- Ekosystémy
- Základní podmínky života
- Lidské aktivity a problémy životního prostředí
- Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
- Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
- Vnímání autora mediálních sdělení

Společenské a hospodářské prostředí
výstupy učivo

● Posoudí na přiměřené úrovni
prostorovou organizaci světové
populace, její rozložení, strukturu, růst,

Společenské prostředí
Obyvatelstvo světa a jeho početní růst
Rozmístění obyvatelstva na Zemi
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pohyby a dynamiku růstu a pohybů,
zhodnotí na vybraných příkladech
mozaiku multikulturního světa.
- zhodnotí vývoj počtu obyvatel na Zemi
- objasní pojmy porodnost a úmrtnost -
vypočítá na konkrétním příkladu přirozený
přírůstek
- porovnává očekávanou délku života
vyspělých a méně rozvinutých zemí a
objasní příčiny rozdílů
- nastíní územní rozdíly v hustotě zalidnění
na Zemi, objasní příčiny těchto rozdílů
- zdůvodní, proč je vhodnější srovnávat z
hlediska hustoty zalidnění menší územní
celky než celé státní útvary
- pojmenuje příčiny přelidnění v určitých
částech světa, jeho dopady na sociální a na
životní prostředí
- objasní vliv přírodních a společenských
faktorů na rozmístění obyvatelstva a
proměnlivost vlivu těchto faktorů v historii
lidské společnosti
- rozlišuje typy migrací podle různých
kritérií
- lokalizuje s pomocí map hlavní
migrační proudy v minulosti a přítomnosti,
konkretizuje příčiny procesů
- uvádí příklady společenských,
hospodářských a politických nástrojů,
kterými lze ovlivňovat velikost nebo průběh
migrace
- rozliší rozdíly ve fyzických znacích mezi
lidmi v závislosti na přírodních podmínkách
- rozlišuje mezi pojmy národ a národnost
- zařazuje hlavní světové a evropské
jazyky do jazykových skupin, uvádí příklady
příbuzných jazyků, lokalizuje je v mapách
do konkrétních oblastí
- rozlišuje vybrané druhy písma, lokalizuje
je v mapách do konkrétních oblastí
- objasní pojmy světová náboženství,
monoteismus, polyteismus
- zjednodušeně posoudí vývoj náboženství
v evropských poměrech
- uvádí a lokalizuje v mapách světové
oblasti s trvalými náboženskými konflikty

Územní pohyb obyvatelstva
Sociální a kulturní globalizační procesy
Rozmístění lidských ras, národů a jazyků
Územní aspekty náboženství ve světě
Struktura obyvatelstva
Venkovská sídla
Městská sídla, proces urbanizace a
suburbanizace
Územní struktura mést
Funkce měst
Hospodářské prostředí
Světové hospodářství
Jádrové a periferní oblasti světa
Hospodářské globalizační procesy, globální
nerovnost
Světové zemědělství
Pěstování zemědělských plodin
Chov hospodářských zvířat
Rybolov a lesní hospodářství
Světová průmyslová výroba
Těžba a dobývání nerostů, zpracování
surovin
Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody
Zpracovatelský průmysl
Úloha dopravy v hospodářství
Pozemní doprava: železniční, silniční a
potrubní
Vodní a letecká doprava, spoje
Služby obyvatelstvu
Cestovní ruch a rekreace
Mezinárodní obchod; nadnárodní
společnosti, mezinárodní hospodářské
integrace, globální trh
Politická mapa současného světa
Státy na Zemi
Poloha, rozloha, lidnatost států
Průběh a tvar státních hranic
Státní zřízení.
Způsob vlády
Administrativně správní členění
Stupeň rozvoje států světa
Ohniska neklidu v současném světě
Nové státy na mapě světa
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- vymezuje základní rozdíly světových
náboženství, zároveň nalézá jejich
společné znaky
- hodnotí význam náboženského vyznání
pro společenské, kulturní a politické
prostředí
- rozlišuje obyvatelstvo podle fyzických a
socioekonomických znaků (vlastností)
- uvádí příklady praktických rozdílů
v členění obyvatelstva podle
socioekonomických znaků v různých
oblastech světa a komentuje tyto
skutečnosti
- načrtne schematicky věkové
pyramidy států s přirozeným úbytkem,
stabilizovaným přírůstkem a vysokým
přirozeným přírůstkem
- objasní „zářezy" na věkové pyramidě
České republiky

● Posoudí, jak přírodní podmínky souvisí
s funkcí lidského sídla, pojmenuje
obecné základní geografické znaky
sídel.
- rozlišuje sídla podle velikosti a uvádí
konkrétní příklady z místního regionu
(oblasti)
- popíše typické znaky malých sídel v
různých oblastech světa v závislosti na
přírodních podmínkách i na kulturní a
materiální (technické) vyspělosti
- uvádí příklady různého charakteru
zástavby (vesnice s návsí, domy podél
potoků, řek a komunikací apod.) v místním
regionu
- zhodnotí polohu měst vůči jiným městům
a důležitým prvkům (objektům) v krajině
místního regionu
- posuzuje vzájemnou propojenost a
návaznost osídlení městského typu a uvádí
konkrétní příklady systémů měst v podobě
aglomerace a konurbace
- vysvětlí pojem míra urbanizace, objasní
příčiny vysoké míry urbanizace ve většině
vyspělých států na jedné straně a téhož
ukazatele ve vybraných méně rozvinutých
státech na druhé straně
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- uvádí příklady suburbanizace a na nich
tento proces vysvětlí
- zdůvodní obecné výhody, ale také určité
nevýhody života ve městech
- rozlišuje shodné a odlišné aspekty ve
struktuře a v životě velkoměst vyspělých a
málo rozvinutých zemí světa
- zhodnotí, v čem spočívají výhody
plánované výstavby měst podle
urbanistických plánů
- uvádí příklady různé funkce
měst, rozlišuje mezi přírodními a
socioekonomickými vlivy na funkci měst
- jmenuje a lokalizuje v mapách příklady
historicky cenných měst jako zachovalých
celků, jmenuje a popíše vybrané cenné
památky městské architektury v místním
regionu

● Zhodnotí přiměřeně strukturu, složky
a funkce světového hospodářství,
lokalizuje na mapách hlavní světové
surovinové a energetické zdroje.
- rozlišuje mezi tzv. primárním a
sekundárním lesem
- znázorní schematicky základní členění
průmyslu na jednotlivá odvětví (odvětvová
struktura)
- rozliší tradiční a nová průmyslová odvětví,
posoudí jejich důležitost pro hospodářství
zemí
- uvádí příklady členění průmyslových
odvětví na dílčí obory
- vymezí podstatné rozdíly mezi vyspělým
tržním hospodářstvím vyspělých států a
ekonomikou málo rozvinutých států
- uvádí a hodnotí vybraná kritéria pro
porovnání hospodářské a společenské
vyspělosti zemí
- dokumentuje vývoj hospodářských
vztahů v jednotlivých historických etapách
lidstva, porovnává možnosti současné tržní
ekonomiky ve vazbě na udržitelnost rozvoje
a života na Zemi
- rozlišuje sektorovou strukturu
hospodářství států v jednotlivých složkách
- hospodářských sektorech: prvovýroba,
druhovýroba, služby
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- posoudí význam zemědělství pro výživu
lidstva a jeho propojení s ostatními
složkami státního hospodářství
- popíše a zhodnotí různé zemědělské
systémy
- poukazuje na nevýhody moderních
způsobů výživy a chovu dobytka ve vztahu
k možnému šíření chorob
- uvádí příklady lovených sladkovodních a
mořských ryb a jiných živočichů, srovnává
jejich zastoupení v jídelníčku přímořských
a vnitrozemských států, vymezí oblasti lovu
- rozlišuje nerostné suroviny podle
charakteru a využití
- navrhuje úsporná opatření a nahrazování
některých surovin jinými látkami v
souvislosti s očekávaným vyčerpáním
některých nerostných zdrojů
- objasní závislost výskytu některých
nerostů (především paliv) na geologických
poměrech
- dokumentuje vztahy mezi využíváním
nerostných surovin a vývojem lidské
společnosti
- rozlišuje jednotlivá odvětví průmyslu,
uvádí kritéria která je odlišují
- objasní s porozuměním pojmy: dopravní
uzel, dopravní komunikace, dopravní síť
- rozlišuje dopravu podle funkce,
charakteru komunikace a podle druhu
dopravního prostředku
- popíše vývoj funkce dopravy od starověku
do současnosti
- objasní výhody a nevýhody ve využívání
jednotlivých druhů pozemní dopravy
- zhodnotí změny v postavení vodní
dopravy od minulosti do přítomnosti,
uvádí příklady, kde vodní doprava zůstává
hlavním dopravním způsobem
- objasní pojem „levná vlajka" v námořní
dopravě a uvádí výhody, které přináší
majitelům i pronajimatelům vlajky
- pojmenuje aktuální trendy letecké
dopravy (úsporná opatření, ekologická
opatření, nízkonákladové společnosti,
nové technologie), uvádí příklady opatření,
která vedou ke zvyšování bezpečnosti
letového provozu
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- popíše vývojové tendence ve vývoji
a šíření spojových soustav přenášejících
signál (televize, rozhlas, telefon, fax,
internet)
- rozlišuje mezi výrobními a nevýrobními
službami
- rozlišuje mezi službami zajišťovanými
státem a službami zajišťovanými
soukromým sektorem
- hodnotí a srovnává hospodářský význam
cestovního ruchu
- rozlišuje základní typy cestovního ruchu
- prakticky se orientuje při činnostech s
katalogy cestovních kanceláří a s jízdními
řády, vyhledává v nich spoje, a to také s
pomocí internetu
- připraví samostatné jednoduchý cestovní
plán (itinerář) pro skutečný nebo modelový
pobytový a poznávací zájezd

● Porovnává předpoklady a hlavní faktory
pro územní rozmístění hospodářských
aktivit.
- zhodnotí význam a kulturní tradice chovu
hospodářských zvířat v různých částech
světa, uvádí a lokalizuje příklady oblastí
- objasní obecný význam pojmů jádro
a periferie a v aplikované podobě v
geografickém pojetí (kontextu)
- vymezí jádrové a periferní oblasti na
území různé regionální velikosti, lokalizuje
je v mapách, uvádí jejich reprezentativní
znaky
- uvádí příklady kritérií (indikátorů), které lze
využít pro rozlišení jádrových a periferních
oblastí
- uvede příklady, kdy se jádrová oblast
změnila na periferní a naopak, zdůvodní
příčiny těchto jevů a procesů
- uvádí příklady nevhodného pěstování
zemědělských plodin v určitých oblastech
- vymezí s pomocí map hlavní zemědělské
oblasti světa, určí a zdůvodní jejich
specializaci
- hodnotí význam pěstování zemědělských
plodin v různých částech světa
- dokumentuje vliv zámořských objevů na
světové zemědělství, uvádí příklady cizích
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plodin, které v Evropě a v dalších oblastech
světa zdomácněly
- specifikuje jednotlivá podnebná pásma
s pomocí reprezentativních pěstovaných
zemědělských plodin
- zhodnotí význam chovu hospodářských
zvířat v různých částech světa, uvádí
příklady oblastí, kde převládá
- uvádí faktory, které omezují a ohrožují
rybolov
- klade otázky a hledá odpovědi na
ekologické problémy spjaté s těžebním
a energetickým průmyslem a na řešení
problému nezaměstnanosti v souvislosti s
útlumem některých oborů průmyslu
- zvažuje hlavní lokalizační faktory
ovlivňující územní rozmístění hlavních
průmyslových odvětví
- rozlišuje zpracovatelský průmysl na
základní odvětví, na nenáročné a naopak
vysoce specializované obory, uvádí jejich
konkrétní příklady a lokalizační faktory
- srovnává surovinovou podmíněnost
a závislost zpracovatelských odvětví
průmyslu
- uvádí konkrétní příklady „vlajkových"
výrobků zpracovatelského průmyslu
vyspělých zemí světa
- uvádí příklady propojení dopravy s dalšími
hospodářskými složkami
- vymezí a lokalizuje v mapách hlavní
světové dopravní tahy a trasy pozemní
dopravy
- srovnává kvantitativní a kvalitativní znaky
pozemní dopravy v jednotlivých oblastech
světa
- vymezí hlavní mezinárodní letecké
koridory a oblasti s hustou
vnitrostátní leteckou dopravou, lokalizuje
nejvýznamnější letiště ve světě a v České
republice
- specifikuje postavení obslužné sféry v
zemích podle jejich vyspělosti
- hodnotí zaměstnanost obyvatelstva ve
službách jako jeden z nejprůkaznějších
ukazatelů stupně rozvoje
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- vymezí a lokalizuje v mapách hlavní
světové oblasti cestovního ruchu, uvádí
jejich hlavní lokalizační faktory
- vymezí a lokalizuje v mapách oblasti
světa s převládajícím vývozem a dovozem
surovin a oblasti, kde převládá vývoz a
dovoz průmyslových výrobků
- hodnotí příčiny vyspělosti a zaostalosti
jednotlivých oblastí světa z hospodářského
hlediska

● Porovnává státy světa a zájmové
integrace států světa na základě
podobných a odlišných znaků.
- jmenuje příklady nejvýznamnějších
světových hospodářských organizací a
integrací, uvádí příklady jejich členů a
zaměření
- hodnotí postavení České republiky v
mezinárodním obchodu
- srovnává rozdíly v hospodářském
potenciálu největších hospodářských
center světa

● Lokalizuje na mapách jednotlivých
světadílů hlavní aktuální geopolitické
změny a politické problémy v
konkrétních světových regionech.
- pojmenuje základní rozdíly mezi
nezávislým (suverénním) státem,
autonomním a závislým územím
- dokumentuje vývoj a rozpad koloniálních
říší
- určí příčiny kolonizace cizích zemí, popíše
její charakter a jak ovlivnila život v koloniích
a v mateřských zemích
- určí a lokalizuje příklady stabilních hranic
v Evropě a ve světě a hlavní změny hranic
v průběhu 20. století
- vzájemně srovnává státy podle
fyzickogeografických, společenských a
hospodářských kritérií
- objasní pojem státní hranice a rozlišuje její
pevninský, mořský a vzdušný prostor
- uvádí kritéria členění hranic (podle tvaru,
charakteru - přírodní, umělé)
- popíše funkci hraničních přechodů a
pobřežních vod



ŠVP - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola"

Generováno programem SMILE verze 2.1.2-0522, vlastníkem licence je Základní škola Žlutice, okres
Karlovy Vary, IČ: 47701412.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.

Strana 262 z 394

- uvede a lokalizuje hlavní pohraniční
konflikty ve světě
- pojmenuje kritéria pro posouzení
vyspělosti států světa a rozdělí je na jejich
základě
- objasní pojmy: nové industrializované
země (NIŽ), „malí asijští tygři (draci)"
- vyjádří svou představu vysoké a nízké
životní úrovně a vyspělosti státu
- uvede názvy hlavních mezinárodních
politických organizací, jejich cíle a příklady
členských států
- pojmenuje a vyhledá v mapách vybrané
lokality tradičních a aktuálních ozbrojených
konfliktů ve světě
a objasní jejich příčiny
- konkretizuje na příkladech kořeny a
příčiny ohnisek neklidu
- zhodnotí význam a úlohu mezinárodních
organizací při řešení ozbrojených konfliktů,
uvede konkrétní příklady postupů
- vyjádří osobní postoj k průvodním jevům
ozbrojených konfliktů, jakými jsou genocida
a terorismus
- zdůvodní vznik velkého množství nových
nezávislých států po roce 1990
- srovnává současnou politickou mapu
světa s mapami starými 15 a více let
- objasní pojem referendum a jeho funkci v
demokratických státech a při vzniku nových
států

přesahy
Z:
VO (9. ročník) :  Globální svět

průřezová témata
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA:
- Občanská společnost a škola
- Občan, občanská společnost a stát
- Formy participace občanů v politickém životě
- Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH:
- Evropa a svět nás zajímá
- Objevujeme Evropu a svět
- Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA:
- Kulturní diference
- Etnický původ
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- Multikulturalita
- Princip sociálního smíru a solidarity
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:
- Lidské aktivity a problémy životního prostředí
- Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
- Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
- Stavba mediálních sdělení
- Vnímání autora mediálních sdělení
- Tvorba mediálního sdělení

9. ročník - dotace: 1 + 1, povinný

Životní prostředí
výstupy učivo

● Porovnává různé krajiny jako součást
pevninské části krajinné sféry, rozlišuje
na konkrétních příkladech specifické
znaky a funkce krajin.
- používá s porozuměním pojem krajinná
sféra ve vztahu k celému zemskému
povrchu (pevniny, oceány, moře), ve
vztahu k přírodě (přírodní sféra) a ve
vztahu k lidské společnosti (společenská a
hospodářská sféra)
- rozlišuje krajiny, vzhled a znaky přírodních
a kulturních krajin
- zhodnotí výhody a nevýhody života lidí v
konkrétních přírodních podmínkách
- objasní pojmy: kulturní krajina, kulturní
krajinné složky a prvky

● Uvádí konkrétní příklady přírodních
a kulturních krajinných složek a
prvků, prostorové rozmístění hlavních
ekosystémů (biomů).
- uvádí a rozlišuje na konkrétních
příkladech základní složky a prvky krajiny
- uvádí a popisuje na příkladech v místní
krajině vztahy mezi jednotlivými složkami
přírodní krajiny
- pojmenuje a porovná přírodní a kulturní
složky krajiny v okolí školy při terénní a
exkurzní praxi

● Uvádí na vybraných příkladech
závažné důsledky a rizika přírodních

Krajina, krajinná sféra, přírodní
(fyzickogeografická) sféra, příroda,
socioekonomická sféra
Krajinné složky, prvky, struktura, okolí, funkce
a role, vzhled krajiny
Krajina jako určitá část krajinné sféry, místní
krajina
Přírodní a kulturní krajinné složky a prvky;
přírodní, společenské a životní prostředí
Krajinotvorní činitelé a procesy
Revoluční a evoluční změny krajiny
Typy krajin: přírodní krajiny, kulturní krajiny
Interakce příroda - společnost
Společenské (sociální) prostředí a jeho vztah
k přírodnímu prostředí
Složky a aspekty společenského prostředí:
lidé, lidská kultura, jazyk, tradice, hodnotové
orientace, morální, náboženské, právní a
politické normy lidské společnosti
Využívání přírodních zdrojů a energií
Globální civilizační, environmentální a
ekologické problémy lidstva
Udržitelnost života - celosvětový mezinárodní
environmentální program a politika
Ochrana životního prostředí: ochrana přírody,
chráněná území přírody, nástroje ochrany
přírody a životního prostředí, instituce a
organizace ochrany přírody a životního
prostředí
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a společenských vlivů na životní
prostředí.
- posoudí vliv lidí na rozšíření rostlinstva a
živočišstva na Zemi, uvede příklady
- posuzuje vzhled a funkci krajin jako
výsledek působení přírodních procesů a lidí
- popíše činnost lidí v jednotlivých typech
přírodních krajin
- posoudí na konkrétních příkladech, jak
přírodní prostředí a zásahy do něj ovlivňují
způsob života lidí na Zemi
- objasní komplexnost a globálnost
působení antropogenních vlivů na krajinu
a na životní prostředí a lokalizuje na
příkladech poškozování složek krajiny ve
světovém, kontinentálním či v lokálním
měřítku i poškozování životního prostředí
podle jednotlivých aktivit v hospodářských
sektorech a odvětvích
- zhodnotí přírodní zdroje z hlediska jejich
vyčerpatelnosti a obnovitelnosti
- objasní nerovnoměrné rozmístění a
využívání přírodních zdrojů a energií ve
světě a posoudí nebezpečí nedostatku
přírodních zdrojů s ohledem na další vývoj
a rozvoj potřeb lidské společnosti
- zhodnotí na příkladech vlivrozdílné kvality
přírodního prostředí na zdravotní stav
obyvatelstva, na tvorbu životního stylu i na
celospolečenské klima
- posoudí příčiny a následky globálního
poškozování životního prostředí
- osvětlí faktory udržitelného života, resp.
rozvoje lidské společnosti a hlavní zásady
ochrany přírody a životního prostředí platné
pro každého člověka
- posoudí výchovné, hospodářské,
právní a technologické prostředky resp.
nástroje ochrany přírodního resp. životního
prostředí
- objasní na konkrétních příkladech
funkce a role velkoplošných chráněných
území přírody v Česku, v Evropě i v
mimoevropských regionech a lokalizuje je
na mapách
- objasní funkce a role maloplošných
chráněných území přírody, biosférických
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rezervací a evropské mezinárodní
soustavy NATURA 2000
- vyjádří svými slovy, co každý občan
může udělat pro zlepšení a rozvoj životního
prostředí

přesahy
Z:
P (9. ročník) :  Ekologie
Ch (9. ročník) :  Zdroje energie
F (9. ročník) :  Energie
VO (9. ročník) :  Globální svět

průřezová témata
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:
- Ekosystémy
- Základní podmínky života
- Lidské aktivity a problémy životního prostředí
- Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
- Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
- Vnímání autora mediálních sdělení

Česká republika
výstupy učivo

● Vymezí a lokalizuje místní oblast
(region) podle bydliště nebo školy.

● Hodnotí na přiměřené úrovni přírodní,
hospodářské a kulturní poměry
místního regionu, možnosti dalšího
rozvoje, přiměřeně analyzuje vazby
místního regionu k vyšším územním
celkům.
- uvádí příklady přírodních a kulturních
krajin v České republice
- specifikuje polohu, přírodní, sídelní a
hospodářské poměry místní oblasti
- hodnotí na základě dostupných a
osvojených znalostí postavení (význam)
místní oblasti v rámci státu a vzhledem k
sousedním regionům
- specifikuje postavení, hierarchii a kvalitu
obslužné sféry v místním regionu

● Hodnotí a porovnává na přiměřené
úrovni polohu, přírodní poměry, přírodní
zdroje, lidský a hospodářský potenciál

Poloha a rozloha
Geologická stavba a povrch
Geomorfologické členění povrchu
Podnebí a počasí
Vodstvo
Půdy
Rozmístění rostlinstva a živočišstva
Ochrana přírody a životního prostředí
Obyvatelstvo
Sídla
Složky hospodářství
Přírodní zdroje, nerostné suroviny, paliva
Těžební a energetický průmysl
Hutnický průmysl
Strojírenský průmysl
Chemický průmysl
Průmysl stavebních hmot
Ostatní zpracovatelský průmysl
Zemědělství, potravinářský průmysl
Doprava
Cestovní ruch
Zahraniční obchod, služby obyvatelstvu
Členství ČR v mezinárodních organizacích
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České republiky v evropském a
světovém kontextu.
- určí geografickou polohu České republiky
- rozliší typy a průběh státní hranice se
sousedními státy
- porovná rozlohu České republiky s
ostatními evropskými státy, vyhledá státy s
obdobnou rozlohou
- rozlišuje hlavní typy hornin podle původu
(usazené, vyvřelé, přeměněné)
- popíše průběh (mechanismus) zvětrávání
a eroze hornin a půdy
- vymezí na geologické mapě České
republiky podle geologického vývoje oblast
Českého masivu a Karpat, na fyzické mapě
je rozliší jako Českou vysočinu a Karpaty
- orientuje se na fyzické mapě České
republiky, vyhledává v České vysočině a v
Karpatech hlavní pohoří
- uvádí na příkladech rozdíly v působení
jednotlivých geomorfologických činitelů v
krajině
- pojmenuje a zhodnotí hlavní činitele,
ovlivňující podnebí České republiky
- objasní pojem teplotní inverze
- vyjádří znaky a rozmístění podnebných
oblastí na území České republiky
- rozliší mezi podnebím a počasím
- zařadí území České republiky k umořím
evropských moří
- pojmenuje hlavní vodní toky, vyhledá je v
mapách
- rozlišuje s uvedením konkrétních příkladů
povrchové a podpovrchové vodstvo,
lokalizuje hlavní lázeňské prameny a
lázeňská místa
- rozlišuje mezi přírodními a umělými
vodními nádržemi, objasní původ jezer
v České republice, zdůvodní význam
českého rybníkářství v minulosti a
přítomnosti
- objasní příčiny povodňových situací na
území České republiky, pojmenuje základní
činnosti a postupy, jak se chovat v průběhu
povodní
- rozlišuje mezi půdními druhy a půdními
typy, pojmenuje hlavní půdní typy na území
České republiky, uvede jejich rozmístění a

Místní oblast (region)
Kraje České republiky
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analyzuje jejich vhodnost k zemědělskému
využití
- analyzuje souvislosti mezi polohou, půdou
a biotou
- popíše vývojové změny rostlinstva na
území České republiky v souvislostí s
historickým šířením osídlení, zemědělství a
těžby dřeva
- popíše skladbu a rozšíření lesních porostů
na území české republiky, pojmenuje
výškové vegetační stupně v pohořích
- popíše skladbu a funkci základních
přírodních ekosystémů na území České
republiky (les, vodní nádrž, louka), uvádí
příklady zástupců rostlin a živočichů v nich
- rozlišuje velkoplošná a maloplošná
chráněná území v České republice z
hlediska charakteru ochrany, početnosti a
cennosti ekosystémů, uvádí jejich příklady
- posoudí hlavní aktuální trendy
demografického vývoje obyvatelstva v
České republice
- určí hlavní migrační trendy v rámci České
republiky a mezi Českou republikou a
okolními státy a objasní jejich příčiny
- zhodnotí vztah mezi přírodními a
hospodářskými podmínkami a rozmístěním
obyvatelstva
- uvede změny v národnostní a
náboženské struktuře obyvatelstva a
objasní mechanismus změn
- rozděluje sídla podle určitých kritérií a
objasní jejich proměny v čase
- hodnotí proces urbanizace v místním
regionu, navrhuje svou představu ideálního
města
- člení hospodářství do jednotlivých sektorů
a řadí do nich jednotlivé hospodářské
činnosti obyvatelstva a nalézá souvislosti
mezi nimi
- objasní vybrané ekonomické pojmy
- objasní a zdůvodní existenci
územních rozdílů v hospodářské vyspělosti
jednotlivých regionů České republiky
- rozlišuje nerostné suroviny podle jejich
charakteru a využití
- zhodnotí strukturu surovinové základny
České republiky v minulosti a dnes
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- vysvětlí vztah mezi výskytem nerostných
surovin, zdroji energie, rozmístěním sídel,
kvalifikovaností pracovní síly a průmyslové
výroby, uvede konkrétní příklady
- zařazuje jednotlivé druhy průmyslu do
základního systému odvětvového členění
průmyslové výroby
- objasní pojmy: obnovitelné a
neobnovitelné energetické zdroje
- popíše výhody a nevýhody jednotlivých
druhů elektráren z ekonomických a
ekologických ohledů
- zdůvodní potřebu nahrazovat standardní
zdroje energie alternativními v rámci
udržitelného života
- analyzuje vztahy mezi rozmístěním
elektráren a zdroji surovin (palivo, voda)
- objasní pojmy černá a barevná metalurgie
- stručně popíše vývoj hutní výroby na
našem území
- uvádí konkrétní příklady specializovaných
strojírenských oborů
- uvádí příklady vysoké míry zhodnocení
suroviny ve strojírenském průmyslu,
pojmenuje klíčové obory strojírenství v
České republice
- uvádí příklady vyvážených a dovážených
strojírenských výrobků
- uvádí příklady univerzálního použití ropy
(od pohonných hmot po léčiva)
- zhodnotí zdravotní rizika spjatá s
případným únikem látek z chemických a
stavebních závodů
- uvádí konkrétní příklady jednotlivých
oborů zpracovatelského průmyslu a
lokalizační faktory potřebné k jejich
rozmístění
- srovnává význam přírodních a sociálních
podmínek pro rozmístění těžkého a
zpracovatelského průmyslu
- vyhledá v mapách hlavní
oblasti sklářského, keramického a
dřevozpracujícího průmyslu v České
republice, objasní příčiny jejicich
rozmístění
- zhodnotí charakter zemědělství v České
republice v závislosti na nadmořské výšce
a kvalitě půd
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- objasní pojmy: příměstské a ekologické
zemědělství,intenzivní a extenzivní výroba
a uvádí příklady z místního regionu
- doloží na příkladech návaznost
zemědělství a potravinářského průmyslu,
uvede konkrétní výrobky vázané na místa
produkce, spotřeby a výrobky bez těchto
vazeb
- rozlišuje mezi jednotlivými druhy dopravy
- vymezí a vyhledá v mapách hlavní
dopravní tahy a trasy v České republice
- popíše a zhodnotí polohu jednotlivých
oblastí České republiky vzhledem k
dopravní síti
- posuzuje jednotlivé druhy dopravy z
hlediska rychlosti, výkonnosti a vlivu na
životní prostředí, postihne trendy
- pojmenuje podstatné podmínky pro rozvoj
cestovního ruchu v České republice
- člení cestovní ruch podle jeho
tematického zaměření
- objasní pojmy aktivní a pasivní cestovní
ruch
- vymezí hlavní oblasti cestovního ruchu
v České republice, uvádí příklady jejich
konkrétních lokalit, specifické lokalizační
faktory a hlavní atraktivity pro cestovní ruch
- objasní vybrané pojmy zahraničního
obchodu
- pojmenuje hlavní exportované a
importované druhy zboží v České republice
- rozlišuje výrobní a nevýrobní služby,
státem placené služby, služby poskytované
soukromým sektorem, uvádí jejich
konkrétní příklady

● Lokalizuje na mapách jednotlivé kraje
České republiky a hlavní jádrové a
periferní oblasti z hlediska osídlení a
hospodářských aktivit.
- rozlišuje základní správní kategorie v
územním členění České republiky
- uvádí příklady pravomocí státní správy a
samosprávy
- objasní rozdíly mezi kulturním regionem,
správním regionem a historickou oblastí
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- komplexně srovnává jednotlivé regiony
České republiky (s důrazem na místní
region) podle vybraných kritérií, hodnotí
společné znaky a specifické prvky a
podmínky
- vyjadřuje své názory na kvalitu
jednotlivých regionů v České republice v
myšlenkových  mapách (osobní preference
a nepreference konkrétních lokalit k
bydlení, k pracovním příležitostem, k
cestování, k pobytovým formám rekreace
apod.)

● Uvádí příklady účasti a působnosti
České republiky ve světových
mezinárodních a nadnárodních
institucích, organizacích a integracích
států.
- objasní úlohu mezinárodní soustavy
chráněných území NATURA 2000 a podíl
České republiky v ní
- porovná dotační politiku v zemědělství v
českém a evropském prostoru
- pojmenuje, popíše a vyhledá v mapách
příklady národních kulturních památek a
památek zapsaných v seznamu světového
kulturního dědictví UNESCO
- pojmenuje významné mezinárodní
organizace, jejichž členem je Česká
republika, zhodnotí jejich zaměření
- hodnotí na příkladech pohraničních
oblastí příklady spolupráce v
euroregionech

přesahy
Do:
VO (6. ročník) :  Člověk ve společnosti

průřezová témata
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA:
- Občan, občanská společnost a stát
- Formy participace občanů v politickém životě
- Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH:
- Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA:
- Kulturní diference
- Etnický původ
- Multikulturalita
- Princip sociálního smíru a solidarity
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ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:
- Lidské aktivity a problémy životního prostředí
- Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
- Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
- Vnímání autora mediálních sdělení
- Fungování a vliv médií ve společnosti
- Tvorba mediálního sdělení

Terénní geografická výuka
výstupy učivo

● Ovládá základy praktické topografie a
orientace v terénu.
- určuje světové strany na mapě a v terénu
- orientuje se podle význačných objektů v
krajině
- odhaduje vzdálenosti v terénu na základě
určitých zásad, postupů a kritérií
- orientuje v terénu mapy, čte s
porozuměním pochodové a turistické
značky a vysvětlivky v mapě
- určuje podle mapy v terénu orientační
objekty a své vlastní stanoviště
- pracuje aktivně s turistickými mapami,
provádí měření vzdáleností na mapách,
vyhledává základní údaje z map (dovede
„číst" mapu)
- pracuje aktivně na mapách velkého
měřítka s pochodovým úhlem, s azimutem,
směruje podle něho pohyb v terénu
- znázorní v mapách zeměpisnou sít a
průběh rovnoběžek a poledníků
- používá prakticky zeměpisnou sít a
zeměpisné souřadnice, zeměpisnou šířku a
zeměpisnou délku, k určování zeměpisné
polohy určitých lokalit zemského povrchu
na glóbu a v mapách
- posoudí orientačně zkreslení na konkrétní
mapě
- pořizuje jednoduché panoramatické
náčrtky krajiny, situační plánky,
schematické mapky a náčrty pochodové
osy

● Aplikuje v terénu praktické postupy při
pozorování, zobrazování a hodnocení
krajiny.

Praktická topografie při pohybu v terénu
Orientace v krajině
Praxe s mapami a atlasy
Azimut
Situační náčrtky a plánky v krajině,
pozorování krajiny
Bezpečnost při pohybu a pobytu v přírodě
Náměty terénní geografické výuky:
geologické a geomorfologické poměry
vybrané lokality
mapování využití krajiny
jednoduchá SWOT analýza vybrané lokality
v krajině s uvedením předností, nedostatků,
příležitostí a rizik v rozvoji lokality
hospodářská činnost člověka v krajině -
terénní cvičení
percepce životního prostředí ve vybrané
lokalitě
dotazníková šetření (hustota dopravního
provozu, vybavenost a dostupnost obslužné
sítě, kvalita životního prostředí aj.)
meteorologická měření a pozorování
zkoumání vody a půd
inventarizace rostlin a živočichů atd.
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- vykonává aktivně praktické činnosti
a úkoly plynoucí z konkrétních námětů
podle zeměpisných cvičení v terénu,
z obsahu zeměpisných exkurzí, z
programu geografických projektů a praktik
na odborných terénních pracovištích v
modelových oblastech, hodnotí postupy
a výsledky svých prací, prezentuje je v
písemné a grafické podobě (postery) na
vhodných místech ve třídách a v budově
školy
- pracuje s porozuměním s jízdními řády v
tištěné i elektronické podobě, orientuje se
s jejich pomocí při vyhledávání optimálních
dopravních tras a spojů
- pořizuje s pomocí vybraných dat a
podkladů jednoduché itineráře výletů a cest
- pořizuje přiměřenou dokumentaci z výletů
a cest včetně náčrtků, fotodokumentace a
videosnímků

● Uplatňuje v praxi zásady bezpečného
pohybu a pobytu ve volné přírodě.
- aplikuje při cvičeních v terénu a při
zeměpisných exkurzích v praxi zásady
bezpečného pohybu a pobytu v terénu,
reaguje svým chováním na modelové
situace navozující nebezpečí ve volné
přírodě a nebezpečí živelních pohrom

přesahy
Z:
P (9. ročník) :  Geologie

průřezová témata
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Stavba mediálních sdělení
- Tvorba mediálního sdělení
- Práce v realizačním týmu
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4.7 Umění a kultura

Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa
a odráží nezastupitelnou součást lidské existence - umění a kulturu. Kulturu, jako procesy i
výsledky duchovní činnosti, umožňující chápat kontinuitu proměn historické zkušenosti, v níž
dochází k socializaci jedince a jeho projekci do společenské existence, i jako neoddělitelnou
součást každodenního života (kultura chování, oblékání, cestování, práce). Umění, jako proces
specifického poznání a dorozumívání, v němž vznikají informace o vnějším a vnitřním světě
a jeho vzájemné provázanosti, které nelze formulovat a sdělovat jinými než uměleckými
prostředky.
Vzdělávání v této oblasti přináší umělecké osvojování světa, tj. osvojování s estetickým
účinkem. V procesu uměleckého osvojování světa dochází k rozvíjení specifického cítění,
tvořivosti, vnímavosti jedince k uměleckému dílu a jeho prostřednictvím k sobě samému i k
okolnímu světu.
Součástí tohoto procesu je hledání a nalézání vazeb mezi druhy umění na základě společných
témat, schopnosti vcítit se do kulturních potřeb ostatních lidí a jimi vytvořených hodnot a
přistupovat k nim s vědomím osobní účasti. V tvořivých činnostech jsou rozvíjeny schopnosti
nonverbálního vyjadřování prostřednictvím tónu a zvuku, linie, bodu, tvaru, barvy, gesta, mimiky
atp.
V etapě základního vzdělávání je oblast Umění a kultura zastoupena vzdělávacími obory
Hudební výchova a Výtvarná výchova. Vzdělávací oblast lze rozšířit o doplňující vzdělávací
obor Dramatická výchova, který je možno na úrovni školního vzdělávacího programu realizovat
formou samostatného vyučovacího předmětu, projektu, kurzu apod. (viz kapitola 5.10) Na
1. stupni základního vzdělávání se žáci seznamují prostřednictvím činností s výrazovými
prostředky a s jazykem hudebního a výtvarného umění, ale také umění dramatického a
literárního.
S nimi se učí tvořivě pracovat, užívat je jako prostředků pro sebevyjádření. Poznávají
zákonitosti tvorby, seznamují se s vybranými uměleckými díly, učí se je vzhledem ke svým
zkušenostem chápat a výpovědi sdělované uměleckým dílem rozpoznávat a interpretovat.
S přechodem na 2. stupeň základního vzdělávání se otevírá cesta širšímu nazírání na kulturu
a umění. Připomínají se historické souvislosti a společenské kontexty ovlivňující umění a
kulturu. Inspirací k činnostem se stávají také díla literární a dramatická (divadlo, film), tvorba
multimediální i samotné znakové systémy. Nalézání vztahů mezi jednotlivými druhy umění a
uplatňování různorodosti výrazových prostředků při hledání variant řešení společně zvolených
témat umožňují projekty. Ty otevírají společný prostor pro získání dovedností a poznatků
překračujících rámec jednotlivých oborů a přispívají tak k osobitějšímu a originálnějšímu
sebevyjádření i hlubšímu porozumění uměleckému dílu.
Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně
pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání
hudby a zpěvu a jejich využívání jako svébytného prostředku komunikace. V etapě základního
vzdělávání se tyto hudební činnosti stávají v rovině produkce, recepce a reflexe obsahovými
doménami hudební výchovy. Hudební činnosti jako činnosti vzájemně se propojující, ovlivňující
a doplňující rozvíjejí ve svém komplexu celkovou osobnost žáka, především však vedou k
rozvoji jeho hudebnosti - jeho hudebních schopností, jež se následně projevují individuálními
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hudebními dovednostmi - sluchovými, rytmickými, pěveckými, intonačními, instrumentálními,
hudebně pohybovými, hudebně tvořivými a poslechovými.
Prostřednictvím těchto činností žák může uplatnit svěj individuální hlasový potenciál při
sólovém, skupinovém i sborovém zpěvu, své individuální instrumentální dovednosti při
souborové hře a doprovodu zpěvního projevu, své pohybové dovednosti při tanci a pohybovém
doprovodu hudby a v neposlední řadě je mu dána příležitost „interpretovat“ hudbu podle svého
individuálního zájmu a zaměření.
Obsahem Vokálních činností je práce s hlasem, při níž dochází ke kultivaci pěveckého i
mluvního projevu v souvislosti s uplatňováním a posilováním správných pěveckých návyků.
Obsahem Instrumentálních činností je hra na hudební nástroje a jejich využití při hudební
reprodukci i produkci. Obsahem Hudebně pohybových činností je ztvárňování hudby a
reagování na ni pomocí pohybu, tance a gest. Obsahem Poslechových činností je aktivní
vnímání (percepce) znějící hudby, při níž žák poznává hudbu ve všech jejích žánrových,
stylových i funkčních podobách, učí se hudbu analyzovat a interpretovat.
Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou
nezastupitelným nástrojem poznávání a prožívání lidské existence. Tvořivý přístup k práci s
nimi při tvorbě, vnímání a interpretaci vychází zejména z porovnávání dosavadní a aktuální
zkušenosti žáka a umožňuje mu uplatňovat osobně jedinečné pocity a prožitky. Výtvarná
výchova přistupuje k vizuálně obraznému vyjádření (a to jak samostatně vytvořenému, tak
přejatému) nikoliv jako k pouhému přenosu reality, ale jako k prostředku, který se podílí na
způsobu jejího přijímání a zapojování do procesu komunikace.
V etapě základního vzdělávání je výtvarná výchova postavena na tvůrčích činnostech - tvorbě,
vnímání a interpretaci. Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení,
prožívání, představivost, fantazii, intuici a invenci. K jejich realizaci nabízí výtvarná výchova
vizuálně obrazné prostředky (dále jen prostředky) nejen tradiční a ověřené, ale i nově vznikající
v současném výtvarném umění a v obrazových médiích. Tvůrčími činnostmi (rozvíjením
smyslové citlivosti, uplatňováním subjektivity a ověřováním komunikačních účinků) založenými
na experimentování je žák veden k odvaze a chuti uplatnit osobně jedinečné pocity a prožitky
a zapojit se na své odpovídající úrovni do procesu tvorby a komunikace.
Obsahem Rozvíjení smyslové citlivosti jsou činnosti, které umožňují žákovi rozvíjet schopnost
rozeznávat podíl jednotlivých smyslů na vnímání reality a uvědomovat si vliv této zkušenosti
na výběr a uplatnění vhodných prostředků pro její vyjádření. Obsahem Uplatňování subjektivity
jsou činnosti, které vedou žáka k uvědomování si a uplatňování vlastních zkušeností při tvorbě,
vnímání a interpretaci vizuálně obrazných vyjádření. Obsahem Ověřování komunikačních
účinků jsou činnosti, které umožňují žákovi utváření obsahu vizuálně obrazných vyjádření v
procesu komunikace a hledání nových i neobvyklých možností pro uplatnění výsledků vlastní
tvorby, děl výtvarného umění i děl dalších obrazových médií.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím,
že vede žáka k:
- pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka umění jako
svébytného prostředku komunikace
- chápání umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součástí lidské
existence; k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné
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vnímání, cítění, prožívání a představy; k rozvíjení tvůrčího potenciálu, kultivování projevu a
potřeb a k utváření hierarchie hodnot
- spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých
hodnot v širších sociálních a kulturních souvislostech, k tolerantnímu přístupu k různorodým
kulturním hodnotám současnosti a minulosti i kulturním projevům a potřebám různorodých
skupin, národě a národností
- uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince; k tvořivému přístupu ke světu, k
možnosti aktivního překonávání životních stereotypů a k obohacování emocionálního života
- zaujímání osobní účasti v procesu tvorby a k chápání procesu tvorby jako způsobu nalézání
a vyjadřování osobních prožitků i postojů k jevům a vztahům v mnohotvárném světě
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4.7.1 Výtvarná výchova

Výtvarná výchova je založena na výtvarném projevu, který je neopominutelnou součástí vývoje
lidského jedince a na výtvarné kultuře, která je zase nezastupitelnou součástí lidské kultury.
Výtvarná výchova rozvíjí specifické složky osobnosti orientované na vizuální vnímání,
obraznost, vyjadřování a komunikaci. Přispívá k rozvoji a formování citlivé, otevřené lidské
bytosti, schopné uvědomovat si sebe sama ve světě. Napomáhá k formulování a obhajování
vlastních názorů a citlivému vnímání názorů druhých - tím přispívá k výchově sebevědomé i
sebekritické osobnosti, k výchově tolerance a k rozvíjení lidské duchovní kultury. Odkrýváním
skrytých podob skutečnosti a jejich výtvarně tvořivým vyjadřováním rozvíjí představivost,
fantazii a kreativitu.
Výuka probíhá převážně v učebně VV. Podle aktuální potřeby jsou využívány speciální učebny
- multimediální učebna, učebna informatiky, cvičná kuchyně nebo mimoškolní prostory: plenér,
galerie ap.
Časové dotace vyučovacích jednotek:
1. - 3. ročník: 1 hodina
4. - 5. ročník: 2 hodiny
Na 1. stupni je VV integrována spolu s Hudební výchovou a Dramatickou výchovou.
6. ročník: 1h
7. ročník: 2h
8. ročník: 1h
9. ročník: 2h
Metody práce
• výtvarně - estetické vnímání a pozorování
• hra - experiment - laborování s výtvarnými prostředky a objevování jejich výrazových
možností
• hledání tvořivého řešení problémů (problémové vyučování)
• objevování výtvarných kvalit a hodnot v přírodě, kultuře a umění
• záznamy smyslových zážitků, emocí, myšlenek a událostí
• haptické a komunikační cvičení
• uplatňování přírodních i umělých materiálů
• vyhledávání, pojmenovávání a uvědomování si linií - barev - světla - kontrastu -   kompozice
ve vlastní tvorbě
• osvojování a používání znakových systémů
• spojení výtvarné tvorby s hudbou a pohybem
• cvičení na  uvolnění a koncentraci
• práce s encyklopediemi, výtv. slovníky, přehledy, referáty,  multimédii ...
• skupinová tvorba
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• obecné metody - analytické a syntetické; sdělování poznatků a heuristické   (experimentální)
metody; slovní, názorné a praktické metody
• metody rozvoje tvořivosti (možnost transformace, variace, zdokonalení skutečnosti,   hledání
jiných podob, rozšiřování o estetické prvky;  náhodný činitel, se kterým se   nepočítalo,
nesprávný údaj, dezinformace)
• metody estetické výchovy (metoda bezděčného vnímání uměleckého díla, metoda
emocionálního osvojování a metoda racionálního osvojování uměleckého díla)

Učební plán předmětu
Ročník 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dotace 1 1 1 2 2 1 2 2 1

Povinnost

(skupina)
povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný

Dotace
skupiny

1. ročník - dotace: 1, povinný

Výtvarné aktivity
výstupy učivo

● 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.
Rozliší tvary, barvy a struktury. Prakticky
rozliší pojmy kresba a malba. Objeví
možnosti hry s linií a barvou. Vyjadřuje
vlastní prožitky pomocí barev, vjemů a
postojů. Seznámí se spojmem – základní
barvy. Zkouší barvy míchat.

● 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.
Učí se pozorovat přírodu. Vyhledá a
dotváří přírodniny. Poznává a zobrazuje
tvary a funkce věcí. Zkouší zachytit
postavu v pohybu a prostoru (prozatím bez
proporčních vztahů).

● Vyjadřuje rozdíly při vnímání události
různými smysly a pro jejich

Výtvarné vyjádření skutečnosti – teorie
barvy,technika malby a kresby.
Kompozice v ploše.
Uspořádání objektu do celku.
Vnímání velikosti.
Dekorativní a prostorové práce :
zvládnutí výtvarných technik koláže,
frotáže, zpracování přírodního materiálu –
nalepování, dotváření, tisk, otisk.
Osobní postoj v  komunikaci v  rámci práce
skupiny.
Vysvětlení výsledku a záměru tvorby.
Výtvarné umění a životní prostředí – ilustrace.
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vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné
prostředky.
Použije jakoukoli výtvarnou techniku (na
základě vlastní zkušenosti) k vyjádření
citového prožitku, vnímání okolního světa
pomocí sluchových vjemů, hmatových a
zrakových vjemů.

● Interpretuje podle svých schopností
různá vizuálně obrazná vyjádření;
odlišné interpretace porovnává se svojí
dosavadní zkušeností.
Aktivně pracuje s ilustrací. Pozná obrázky
dětských ilustrátorů ( Jose Lada, Zdeněk
Miler, Helena Zmatlíková).

● Na základě vlastní zkušenosti nalézá a
do komunikace zapojuje obsah vizuálně
obrazných vyjádření, která samostatně
vytvořil, vybral či upravil.
Zobrazí tvar a funkci věcí.Rozvíjí
své vlastní pozorování a vyjadřovací
schopnosti při výtvarném vyprávění.
Rozumí pojmu hračka, loutka, školní
potřeba.

průřezová témata
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:
- Vztah člověka k prostředí

2. ročník - dotace: 1, povinný

Výtvarné aktivity
výstupy učivo

● Rozpoznává a pojmenovává prvky
vizuálně obrazového
vyjaádření,porovnává je a třídí na
základě odlišností vycházejících z jeho
zkušeností,vjemů,zážitků a představ.
Rozliší tvary, barvy a struktury. Pomocí
barev vyjádří své postoje a vlastní prožitky.
Zná a rozumí pojmu – základní barvy (teplé
– studené, řídké – husté, světlé a tmavé a
užívá jich v praxi).

● V tvorbě projevuje své vlastní životní
zkušenosti, uplatňuje při tom v
plošném i prostorovém uspořádání

Výtvarné vyjádření skutečnosti – teorie
barvy,technika malby a kresby.
Kompozice v ploše.
Uspořádání objektu do celku.
Vnímání velikosti.
Dekorativní a prostorové práce :
zvládnutí výtvarných technik koláže,
frotáže, zpracování přírodního materiálu –
nalepování, dotváření, tisk, otisk.
Osobní postoj v komunikaci v rámci práce
skupiny.
Vysvětlení výsledku a záměru tvorby.
Výtvarné umění a životní prostředí – ilustrace,
plastické vyjádření, hmatové a pohybové
podněty.
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linie, tvary,objemy, barvy, objekty a další
prvky a jejich kombinace.
Hrou si osvojí dovednosti práce s
linií. Využívá přítlak, odlehčení, šrafování,
zhušťování a zžeďování čar. Rozvíjí cit
pro barvu, proporce a prostor. Snaží se
vystihnout jednoduché proporce postavy.
Prohlubuje cit pro rytmus a využívá při
tom své znalosti o barvách. Sám si vybere
jednoduchý výtvarný nástroj (dřívko, špejle,
štětec..)

● Vyjadřuje rozdíly při vnímání události
různými smysly a pro jejich
vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné
prostředky.
Použije jakoukoli výtvarnou techniku (na
základě vlastní zkušenosti) k vyjádření
citového prožitku, vnímání okolního světa
pomocí sluchových vjemů, hmatových a
zrakových vjemů.

● Interpretuje podle svých schopností
různý vizuálně obrazná vyjádření,
odlišné interpretace porovnává se svojí
dosavadní zkušeností.
Vytvoří vlastní ilustraci k textu. Využije
přírodních materiálů k vytvoření pohádkové
postvy nebo nadpřirozené bytosti. Seznámí
se s obrázky Adolfa Borna a Zdeňka
Smetany.

● Na základě vlastní zkušenosti nalézá a
do komunikace zapojuje obsah vizuálně
obrazných vyjádření, která samostatně
vytvořil, vybral či upravil.
Ztvární své vlastní prožitky a představy.
Rozvíjí své pozorovací schopnosti.Rozumí
pojmům hračka, loutka, maňásek.

průřezová témata
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:
- Vztah člověka k prostředí

3. ročník - dotace: 1, povinný

Výtvarné aktivity
výstupy učivo
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● Rozpoznává a pojmenovává prvky
vizuálně obrazového
vyjaádření,porovnává je a třídí na
základě odlišností vycházejících z jeho
zkušeností,vjemů,zážitků a představ.
Pozná základní barvy a dokáže je vhodně
použít. Výtvarně ztvární své prožitky.
Rozpoznává lidské výtvory. Pozoruje a
porovnává jejich tvar.

● 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.
Pozná různé druhy linie. Rozvíjí smysl
pro výtvarný rytmus (rytmické řazení
prvků). Seznámí se se základními
vlastnostmi plastických materiálů, objem
vytváří modelováním. Poznává vlastnosti
barev a jejich výrazové možnosti.

● Vyjadřuje rozdíly při vnímání události
různými smysly a pro jejich
vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné
prostředky.
Použije jakoukoli výtvarnou techniku (na
základě vlastní zkušenosti) k vyjádření
citového prožitku, vnímání okolního světa
pomocí sluchových vjemů, hmatových a
zrakových vjemů.

● Interpretuje podle svých schopností
různý vizuálně obrazná vyjádření,
odlišné interpretace porovnává se svojí
dosavadní zkušeností.
Vytvoří vlastní ilustraci k textu. Využije
přírodních materiálů k vytvoření pohádkové
postvy nebo nadpřirozené bytosti.
Porovnává ilustraci a popisuje obrázek.
Seznámí se s ilustracemi Františka Pilaře,
Jiřího Trnky a Josefa Čapka.

● Na základě vlastní zkušenosti nalézá a
do komunikace zapojuje obsah vizuálně
obrazných vyjádření, která samostatně
vytvořil, vybral či upravil.

Výtvarné vyjádření skutečnosti – teorie
barvy,technika malby a kresby.
Kompozice v ploše.
Uspořádání objektu do celku.
Vnímání velikosti.
Dekorativní a prostorové práce :
zvládnutí výtvarných technik koláže,
frotáže, zpracování přírodního materiálu –
nalepování, dotváření, tisk, otisk.
Osobní postoj v komunikaci v rámci práce
skupiny.
Vysvětlení výsledku a záměru tvorby.
Výtvarné umění a životní prostředí – ilustrace,
plastické vyjádření, hmatové a pohybové
podněty.
Comics, animovaný film.
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Ztvární své vlastní prožitky a představy.
Rozvíjí své pozorovací schopnosti. Rozumí
pojmům hračka, loutka, maňásek.

průřezová témata
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:
- Vztah člověka k prostředí

4. ročník - dotace: 2, povinný

Výtvarné aktivity
výstupy učivo

● Při vlastních tvůrčích činnostech
pojmenovává prvky vizuálně obrazného
vyjádření, porovnává je na základě
vztahů.
Komunikuje o obsahu svých děl. Záměr své
tvorby srovnává se skutečným výsledkem.

● 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.
Zdokonalí techniku malby a kresby.
Zná barvy základní a podvojné, využívá
výtvarné možnosti linie, zvládne obtížnější
práci s linií. Vnímá velikostní proporce
kresleného. Vyjádří proporce lidské
postavy – přesněji než v 1. období.

● Při tvorbě vizuálně obrazových
vyjádření se vědomě zaměřuje na
projevení vlastních životních zkušeností
i na tvorbu vyjádření,která mají
komunikační účinky pro jeho nejbližší
sociální vztahy.
Pozoruje a srovnává tvary užitkových
předmětů, pokusí se je výtvarně vyjádřit
v ploše. Kresbou dokáže vystihnou
tvar a strukturu materiálu. Řeší úkoly
dekorativního charakteru – symetrická
a asymetrická řešení. Kompozičně řeší
plochu s použitím geometrických prvků.

Kresba – výrazové možnosti linie.
Kresba různým materiálem – pero a tuš,
dřívko a tuš,rudka, uhel.
Kompozice v ploše.
Malba, míchání barev.
Emocionální malba.
Kresba různým materiálem – pero a tuš,
dřívko a tuš,rudka, uhel.
Grafické techniky – otiskování, tisk ze šablon,
vosková technika.
Modelování z papíru,hlíny.
Techniky koláže a frotáže.
Vnímání vizuální a hmatové.
Malba – hra s barvou, volná malba.
Manipulace s objekty.
Ilustrátoři dětských knih.
Tvoření ilustrací pro vlastní literární tvorbu.
Komunikace v rámci skupiny. Vysvětlování
výsledků tvorby.
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● 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.
Vytváří prostorové objekty na základě
představ a fantazie. Výtvarně zpracuje
přírodní materiály – nalepováním,
dotvářením apod.

● Osobitost svého vnímání uplatňuje v
přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci
vizuálně obraznéhovyjádření, pro
vyjádření nových i neobvyklých pocitů
a prožitků svobodně volí a kombinuýje
prostředky.
Barevně vyjádří své pocity a nálady,
porovnává a pojmenovává světlostní
proměny, barevné kontrasty a proporční
vztahy. Komunikuje ve skupině, vnímá
výtvarnou náladu ostatních.

● Porovnává různé interpretace vizuálně
obrazného vyjádření a přistupuje k niám
jako ke zdroji inspirace.
Pozná ilustrace známých českých
ilustrátorů (J.Lada,O. Sekora, H.
Zmatlíková, J. Trnka, J. Čapek, Z. Mullera,
A. Borna). Porovnává a pro sebe třídí různé
interpretace, dokáže je využít jako zdroj
inspirace.

● Nalézá a do komunikace v sociálních
vztazích zapojuje obsah vizuálně
obrazných vyjádření, která samostatně
vytvořil, vybral či upravil.
Komunikuje o obsahu svých děl. Záměr své
tvorby srovnává se skutečným výsledkem.

přesahy
Z:
M (4. ročník) :  Geometrie v rovině a v prostoru

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Kreativita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:
- Vztah člověka k prostředí

5. ročník - dotace: 2, povinný
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Výtvarné aktivity
výstupy učivo

● Při vlastních tvůrčích činnostech
pojmenovává prvky vizuálně obrazného
vyjádření, porovnává je na základě
vztahů.
Komunikuje o obsahu svých děl. Záměr své
tvorby srovnává se skutečným výsledkem.

● 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.
Zdokonalí techniku malby a kresby.
Zná barvy základní a podvojné, využívá
výtvarné možnosti linie, zvládne obtížnější
práci s linií. Vnímá velikostní proporce
kresleného. Vyjádří proporce lidské
postavy a hlavy.

● Při tvorbě vizuálně obrazových
vyjádření se vědomě zaměřuje na
projevení vlastních životních zkušeností
i na tvorbu vyjádření, která mají
komunikační účinky pro jeho nejbližší
sociální vztahy.
Pozoruje a srovnává tvary užitkových
předmětů, pokusí se je výtvarně vyjádřit
v ploše. Kresbou dokáže vystihnou
tvar a strukturu materiálu. Řeší úkoly
dekorativního charakteru – symetrická
a asymetrická řešení. Kompozičně řeší
plochu s použitím geometrických prvků.

● 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.
Vytváří prostorové objekty na základě
představ a fantazie. Výtvarně zpracuje
přírodní materiály – nalepováním,
dotvářením apod. Poznává písmo jako
dekorativní prvek.

Kresba – výrazové možnosti linie.
Kresba různým materiálem – pero a tuš,
dřívko a tuš,rudka, uhel.
Kompozice v ploše.
Malba, míchání barev.
Emocionální malba.
Kresba různým materiálem – pero a tuš,
dřívko a tuš,rudka, uhel.
Grafické techniky – otiskování, tisk ze šablon,
vosková technika.
Modelování z papíru,hlíny.
Techniky koláže a frotáže.
Vnímání statické a dynamické.
Malba – hra s barvou, volná malba.
Manipulace s objekty.
Ilustrátoři dětských knih.
Tvoření ilustrací pro vlastní literární tvorbu.
Reklama.
Komunikace v rámci skupiny. Vysvětlování
výsledků tvorby.
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● Osobitost svého vnímání uplatňuje v
přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci
vizuálně obraznéhovyjádření, pro
vyjádření nových i neobvyklých pocitů
a prožitků svobodně volí a kombinuýje
prostředky.
Barevně vyjádří své pocity a nálady,
porovnává a pojmenovává světlostní
proměny, barevné kontrasty a proporční
vztahy. Komunikuje ve skupině, vnímá
výtvarnou náladu ostatních.

● Porovnává různé interpretace vizuálně
obrazného vyjádření a přistupuje k nim
jako ke zdroji inspirace.
Pozná ilustrace známých českých
ilustrátorů (J.Lada,O. Sekora, H.
Zmatlíková, J. Trnka, J. Čapek, Z. Mullera,
A. Born). Porovnává a pro sebe třídí různé
interpretace, dokáže je využít jako zdroj
inspirace.

● Nalézá a do komunikace v sociálních
vztazích zapojuje obsah vizuálně
obrazných vyjádření, která samostatně
vytvořil, vybral či upravil
Komunikuje o obsahu svých děl. Záměr své
tvorby srovnává se skutečným výsledkem.

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Kreativita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:
- Vztah člověka k prostředí

6. ročník - dotace: 1, povinný

Výtvarné aktivity
výstupy učivo

● Užívá vizuálně obrazných vyjádření
k zaznamenání vizuálních zkušeností,
zkušeností získaných ostatními smysly
a k zaznamenání podnětů z přestav a
fantazie.
Laboruje a experimentuje s výtvarnými
prostředky. Osvojuje si co nejširší škálu
výtvarných technik.

Vyjádření v ploše a prostoru – kresba, malba,
grafika, prostor, instalace.
Haptické zkušenosti.
Experimentace s reprodukcemi a tiskovinami.
Kompozice – horizontála, vertikála, kolmost,
střed, symetrie, asymetrie.
Nauka o barvách – sytost, tón, harmonie,
kontrast. Použití ve volné i užité tvorbě.
Výtvarné umění v minulosti v návaznosti na
dějepis.
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● Vybírá, vytváří a pojmenovává co
nejširší škálu 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.
Ověřuje principy kompozice a prohlubuje
své znalosti o barvě. Vyhledává a uplatňuje
linie, barvy, struktury, světla, kontrast.

● Interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti;
vychází přitom ze svých znalostí
historických souvislostí i z osobních
zkušeností.
Pracuje s uměleckým dílem – pojmenovává
základní prvky a kompoziční přístupy.
Porovnává rozdíly výtvarného vyjádření.
Používá encyklopedie, výtvarné slovníky,
autobiografie, CD – ROM...., navštěvuje
galerie.

Výtvarné umění v současnosti – seznámení,
ale i vlastní tvorba navazující na tendence v
soudobém výtvarném umění.

přesahy
Do:
D (6. ročník) :  Starověk
D (6. ročník) :  Raný středověk
D (6. ročník) :  Pravěk
D (7. ročník) :  Novověk
D (7. ročník) :  Středověk
D (7. ročník) :  Počátky novověku
D (8. ročník) :  Počátek 20. stol.
D (8. ročník) :  19. století
D (9. ročník) :  Rozdělený a integrující se svět
D (9. ročník) :  2. světová válka
Z:
M (6. ročník) :  Geometrie v rovině a v prostoru
D (6. ročník) :  Raný středověk
D (6. ročník) :  Pravěk
D (7. ročník) :  Středověk
D (7. ročník) :  Novověk

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Kreativita
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA:
- Kulturní diference
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:
- Vztah člověka k prostředí
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7. ročník - dotace: 2, povinný

Výtvarné aktivity
výstupy učivo

● Užívá vizuálně obrazných vyjádření
k zaznamenání vizuálních zkušeností,
zkušeností získaných ostatními smysly
a k zaznamenání podnětů z přestav a
fantazie.
Vědomě i experimentálně volí prostředky,
materiály a přístupy pro vlastní výtvarné
vyjádření. Orientuje se na hlubší poznání a
zvládnutí výtvarných technik.

● Vybírá, vytváří a pojmenovává co
nejširší škálu 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.
Prakticky ověřuje a postupně využívá
kompoziční principy. V přírodě i technice
hledá zákonitosti výtvarných projevů.
Prohlubuje znalosti o barvách.

● Ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených
vizuálně obrazných vyjádření v
sociálních vztazích, nalézá vhodnou
formu pro jejich prezentaci.
Podílí se na kultivaci školního prostředí.
Dokumentuje a prezentuje proměny
vlastního výtvarného vývoje.

● Interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti;
vychází přitom ze svých znalostí
historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků.
Pracuje s uměleckým dílem.  Porovnává
rozdíly výtvarného vyjádření. Postupně se
učí chápat výtvarnou formu jako systém
znaků a významů.

Vyjádření v ploše a prostoru – kresba, malba,
grafika, multimédia, PC grafika.
Haptická a komunikační cvičení.
Dominanta, subdominanta, vertikála,
horizontála, zlatý řez.
Základy perspektivy.
Objevování výtvarného řádu.
Tón, jas, lomená barva, pestré a nepestré
barvy, míchání barev.
Instalace objektů a výzdoba školy.
Vymýšlení nových řešení.
Vytváření archivu, portfolia, výstav.
Porovnávání rozdílů ve výtvarném vyjádření
– znaky, významy.

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Kreativita
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MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA:
- Kulturní diference
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:
- Vztah člověka k prostředí

8. ročník - dotace: 2, povinný

Výtvarné aktivity
výstupy učivo

● Užívá vizuálně obrazných vyjádření
k zaznamenání vizuálních zkušeností,
zkušeností získaných ostatními smysly
a k zazanamenání podnětů z přestav a
fantazie.
Vědomě volí a kombinuje výtvarné
prostředky, experimentuje s nimi.
Prohlubuje znalost výtvarných technik.
Rozlišuje kvalitu podkladu pro konkrétní
techniku. Zaznamenává smyslové zážitky,
emoce myšlenky, události.

● Vybírá, vytváří a pojmenovává co
nejširší škálu 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.
Uplatňuje své znalosti kompozice v
experimentálních činnostech a vlastní
tvorbě. Pracuje se světlem a barvou
v konkrétním prostoru. Zabývá se
charakterem a psychickým účinem barev,
jejich symbolikou. Zajímá se o barvu v
umění. Prohlubuje znalosti perspektivy.

● Ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených
vizuálně obrazných vyjádření v
sociálních vztazích, nalézá vhodnou
formu pro jejich prezentaci.
Obhájí a zdůvodní vlastní výtvarnou
výpověď; vede dialog.  Vyjadřuje se k
tvorbě druhých a toleruje ji.

● Interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti;
vychází přitom ze svých znalostí

Vyjádření pomocí – linie, tvaru, objemu,
světla, barvy.
Uspořádání v ploše, objemu, prostoru a čase.
Grafické a textilní techniky.
Akční tvar malby a kresby – skupinová tvorba.
Kompoziční principy ve volné a užité tvorbě.
Nauka o barvách – míchání barev, přírodní a
syntetická barviva.
Porovnávání užití barev: Fauvismus x
Kubismus, pravěké jeskynní barvy...
Aplikace znalostí perspektivy.
Komunikace v rámci skupiny.
Dokumentace a prezentace vlastního
výtvarného vývoje.
Práce s uměleckým dílem.
Trendy současného výtvarného umění –
multimédia, akční umění, instalace...
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historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků.
Orientuje se v oblastech výtvarného umění
v minulosti a především se seznamuje
s hlavními trendy moderního výtvarného
umění.

přesahy
Do:
D (6. ročník) :  Pravěk

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Kreativita
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA:
- Kulturní diference
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:
- Lidské aktivity a problémy životního prostředí
- Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Tvorba mediálního sdělení

9. ročník - dotace: 1, povinný

Výtvarné aktivity
výstupy učivo

● Užívá prostředky pro zachycení jevů
v proměnách a vztazích; k tvorbě
užívá některé metody uplatňované
v současném výtvarném umění a
digitálních médií – počítačová grafika,
fotografie, video, animace
Vyjadřuje vztahy, pohyby a proměny a
to staticky i dynamicky. Používá moderní
média k jejich zachycení.

● Užívá vizuálně obrazných vyjádření
k zaznamenání vizuálních zkušeností,
zkušeností získaných ostatními smysly
a k zaznamenání podnětů z přestav a
fantazie.
Zkoumá vztahy vlastního těla a prostoru.
Osvojuje si možnosti vystižení přírodních
tvarů
( jejich barev, stavby, struktury) různými
technikami.

● Interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti;

Práce s dostupnými zobrazovacími
prostředky – foto, video, PC, skener...
Skupinová tvorba – vytváření záznamů a
dokumentací akcí.
Zachycení přírodních tvarů různými
technikami – frotáž, otisky...
Transformování – stylizace, deformace,
barevná nadsázka...
Principy perspektivy – hieratická kompozice,
renesanční perspektiva, průřezy prostorem.
Základní stavební prvky v architektuře –
portál, okno, sgrafito...



ŠVP - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola"

Generováno programem SMILE verze 2.1.2-0522, vlastníkem licence je Základní škola Žlutice, okres
Karlovy Vary, IČ: 47701412.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.

Strana 289 z 394

vychází přitom ze svých znalostí
historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků.
Pozoruje, porovnává a zařazuje do
historických souvislostí. Seznamuje se s
různými typy zobrazení a učí se je vnímat v
historických souvislostech.

přesahy
Do:
IKT (8. ročník) :  Práce s počítačem
D (7. ročník) :  Novověk
D (7. ročník) :  Středověk
D (7. ročník) :  Počátky novověku
Z:
IKT (6. ročník) :  Práce s počítačem

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Kreativita
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA:
- Kulturní diference
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:
- Lidské aktivity a problémy životního prostředí
- Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Tvorba mediálního sdělení
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4.7.2 Hudební výchova

Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně
pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání
hudby a zpěvu. Vzdělávání v této oblasti přináší umělecké osvojování světa, tj. osvojování
s estetickým účinkem. V tomto procesu dochází k rozvíjení specifického cítění, tvořivosti,
vnímavosti jedince k uměleckému dílu a jeho prostřednictvím k sobě samému i k okolnímu
světu. Součástí tohoto procesu je hledání a nalézání vazeb mezi druhy umění na základě
společných témat, schopnosti vcítit se do kulturních potřeb ostatních lidí a jmi vytvořených
hodnot a přistupovat k nim s vědomím osobní účasti. V tvořivých činnostech jsou rozvíjeny
schopnosti nonverbálního vyjadřování prostřednictvím tónu a zvuku, gesta, mimiky atp.
Obsahem vokálních činností je práce s hlesem, při níž dochází ke kultivaci pěveckého i
mluvního projevu v souvislosti s uplatňováním a posilováním správných pěveckých návyků.
Obsahem instrumentálních činností je hra na hudební nástroje a jejich využití při hudební
reprodukci i produkci.
Obsahem poslechových činností je aktivní vnímání znějící hudby, při níž žák poznává hudbu
ve všech jejích žánrových, stylových i funkčních podobách, učí se hudbu analyzovat a
interpretovat.
Na 1.stupni je HV organizačně integrována spolu Dramatickou výchovou.
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
� Vést žáky k tomu, aby se naučili rozumět obecně používaným termínům hudební oblasti a
aby s nimi dovedli zacházet
� Učit je chápat umění kulturu v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součásti lidské
existence
� Podporovat u žáků vlastní tvorbu a tím jim umožnit jedinečné vnímání, cítění, prožívání a
představy
Kompetence k řešení problémů
� Vést žáky k tomu, aby při svém hodnocení umění postupovali uvážlivě, tak aby svůj názor
byli schopni obhájit
� Předkládat žákům dostatečné množství estetických prožitků a poskytnout dostatek prostoru
k tomu, aby si uvědomili, že různí lidé vnímají stejnou věc různě
Kompetence komunikativní
� Vést žáky k tomu, aby vnímali i mimojazykové vyjadřování a aby sami tuto komunikaci
využívali
� Ukázat jim, že vyslechnout názor druhých lidí na společně prožitý estetický prožitek a vhodně
na něho reagovat může být přínosem
� Poskytnout dětem dostatečný prostor k jejich vlastnímu uměleckému projevu
Kompetence sociální a personální
� Vysvětlit a vybudovat zásady chování na kulturních akcích
� Na základě respektování názorů každého žáka budovat v dětech sebedůvěru
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Kompetence občanské
� Vysvětlit žákům potřebu respektovat, chránit a oceňovat naše tradice a kulturní a historické
dědictví
� Vést žáky k tolerantnímu přístupu k různorodým kulturní hodnotám současnosti a minulosti
i kulturním projevům a potřebám různorodých skupin, národů a národností
� Budovat v dětech pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost
� Vést žáky k tomu, aby se aktivně zapojovali do kulturního dění
Kompetence pracovní
� Vysvětlit žákům, jak správně používat svůj hlas a hudební nástroje a jak o ně pečovat
� Objasnit jim základní pravidla pro grafický záznam hudby
� Vést je ke správné manipulaci s hudebními nástroji

Učební plán předmětu
Ročník 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dotace 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Povinnost

(skupina)
povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný

Dotace
skupiny

1. ročník - dotace: 1, povinný

Hudební činnosti
výstupy učivo

● Zpívá na základě svých dispozic
intonačně čistě a rytmicky přesně v
jednohlas.
Ovládá slova písní, zpívá písně odlišného
charakteru. Při zpěvu správně dýchá, rovně
stojí či sedí.

● Rytmizuje a melodizuje jednoduché
texty, improvizuje v rámci
nejjednodušších hudebních forem.
Osvojuje si dětské popěvky, říkadla,
rozpočitadla. Správně vyslovuje, tleská
rytmus. Vymýšlí melodii k říkadlům.

● Využívá jednoduché hudební nástroje k
doprovodné hře.
Hraje na dětské Orffovy nástroje a seznámí
se s jejich správným držením.

● Reaguje pohybem na znějící hudbu.

Osvojení si 20 písní.
Správné tvoření tónu.
Správná výslovnost.
Seznámení se zásadami hlasové hygieny.
Hra na bubínek, ozvučná dřívka, tamburínu a
triangl.
Doprovod zpěvu tleskáním, pleskáním,
luskáním, podupy.
Pochod.
Pochod se zpěvem.
Různé druhy chůze s hudebním doprovodem.
Poslech vybraných skladeb.



ŠVP - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola"

Generováno programem SMILE verze 2.1.2-0522, vlastníkem licence je Základní škola Žlutice, okres
Karlovy Vary, IČ: 47701412.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.

Strana 292 z 394

Hraje hru na tělo. Část textu zpívá, některá
slova znázorňuje pohybem. Pochoduje a
tančí podle rytmu poslechové skladby.

● Rozlišuje jednotlivé kvality tónů.
Pozná tóny vysoké a hluboké, dlouhé a
krátké. Zpívá slabě a silně, pomalu a rychle.

● Rozpozná v proudu znějící hudby
některé hudební nástroje.
Při poslechu se seznámí s hudebními
nástroji. Pozná houslový klíč a notovou
osnovu.

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Kreativita

2. ročník - dotace: 1, povinný

Hudební činnosti
výstupy učivo

● Zpívá na základě svých dispozic
intonačně čistě a rytmicky přesně v
jednohlase.
Dbá na správné rovné sezení při zpěvu,
rovné držení vstoje. Ovládá slova písní,
zpívá písně odlišného charakteru. Opakuje
písně formou hudebních hádanek.

● Rytmizuje a melodizuje jednoduché
texty, improvizuje v rámci
nejjednodušších hudebních forem.
Tleská rytmus, doprovází hrou na
rytmickém nástroji. Melodizuje říkadlo –
vytváří svoji vlastní melodii. Hrou na tělo
naznačuje rytmus.

● Využívá jednoduché hudební nástroje k
doprovodné hře.
Hraje na dětské Orffovy nástroje. Hraje na
zobcovou flétnu.

● Hraje na dětské Orffovy nástroje. Hraje
na zobcovou flétnu.
Hraje na dětské Orffovy nástroje. Hraje na
zobcovou flétnu.

● Reaguje pohybem na znějící hudbu.

Osvojení si 20 písní.
Správné tvoření tónu.
Správná výslovnost.
Seznámení se zásadami hlasové hygieny.
Zpívá sólo i ve skupině.
Vytleskávání rytmu podle poslechu.
Hra na bubínek, ozvučná dřívka, tamburínu a
triangl.
Poslech vybraných skladeb.
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Ovládá pohybové prvky – krok, chůze po
špičkách, podup, poskok.

● Rozlišuje jednotlivé kvality tónů.
Sluchem pozná, kdy melodie stoupá
či klesá. Intonuje melodii klesavou a
stoupavou. Pozná rozdíl mezi dlouhými a
krátkými tóny.
Rozliš jednotlivé části noty, pozná notu
celou a půlovou.

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Kreativita

3. ročník - dotace: 1, povinný

Hudební činnosti
výstupy učivo

● Zpívá na základě svých dispozic
intonačně čistě a rytmicky přesně v
jednohlas.
Provádí správnou tvorbu tónů a dýchání
při zpěvu a na základě svých dispozic
zpívá intonačně čistě. Zazpívá jednoduchý
kánon.

● Rytmizuje a melodizuje jednoduché
texty, improvizuje v rámci
nejjednodušších hudebních forem.
Tleská rytmus, doprovází hrou na
rytmickém nástroji. Melodizuje říkadlo –
vytváří svoji vlastní melodii. Hrou na tělo
naznačuje rytmus.

● Rozlišuje jednotlivé kvality tónů,
rozpozná výrazné tempové a dynamické
změny v proudu znějící hudby.
Rukou naznačuje postup melodie. Vyjádří
pohybem melodii vzestupnou a sestupnou.
Rozliší barvu a výšku tónu. Pozná notu
celou a půlovou v notovém záznamu písně.

● Rozpozná v proudu znějící hudby
některé hudební nástroje, odliší hudbu
vokální, instrumentální a vokálně
instrumentální.
Rozliší hudební nástroje v  hudební ukázce.

Osvojení si minimálně 20 písní .
Průprava k dvojhlasu, kánon.
Vytleskávání rytmu podle poslechu.
Melodie vzestupná a sestupná.
Dvoučtvrteční takt, polka, pochod.
Hudební nástroje.
Barva a výška tónu.
Nota celá a půlová.
Poslech vybraných skladeb.
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● Využívá jednoduché hudební nástroje k
doprovodné hře.
Interpretuje rytmus na hudební nástroje.
Ukončí melodii pomocí hudebního nástroje.

● Reaguje pohybem na znějící hudbu.
Pohybem vyjadřuje metrum, tempo,
dynamiku, směr melodie.
Vyjádří polku a pochod  pohybem. Taktuje
2/4 takt.

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Kreativita

4. ročník - dotace: 1, povinný

Hudební činnosti
výstupy učivo

● Zpívá na základě svých dispozic
intonačně čistě a rytmicky přesně v
jednohlas či dvojhlase v durových i
mollových tóninách a při zpěvu využívá
získáné pěvecké dovednosti.
Provádí správnou tvorbu tónů a dýchání při
zpěvu a na základě svých dispozic zpívá
intonačně čistě. Rozšiřuje svůj hlasový
rozsah. Zpívá jednoduchý dvojhlas.

● Rozlišuje jednotlivé kvality tónů,
rozpozná výrazné tempové a dynamické
změny v proudu znějící hudby.
Rozpozná notu celou,  půlovou a čtvrťovou.
Určí durovou tóninu. Poslechem určí
dynam. znaménka mf., p., f.

● Orientuje se v zápisu jednoduché písně
či skladby a podle svých individuálních
schopností a dovedností ji realizuje.
Určí délku not v  písni. V notovém zápise
pozná melodii vzestupnou a sestupnou.

● Využívá na základě svých hudebních
schopností a dovedností jednoduché
popřípadě složitější hudební nástroje
k doprovodné hře i k reprodukci
jednoduchých motivů skladeb a písní.
Používá hudební nástroje k doprovodné
hře – flétna, klavír, keybord.

Osvojení si nejméně 20 písní v dur i moll.
Nota celá, půlová, čtvrťová.
Durová tónina.
Dynamická znaménka.
Melodie vzestupná a sestupná.
Hudební nástroje.
Tříčtvrteční takt, valčík.
Jednoduchý dvojhlas.
Poslech vybraných skladeb.
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● Ztvárňuje hudbu pohybem s
využitím tanečních kroků, na základě
individuálních schopností a dovedností
vytváří pohybové improvizace.
Pozná hudbu pochodovou. Vyjádří valčík
pohybem. Taktuje ¾ takt. Improvizuje
pohybem rytmus. Rozpozná ukolébavku.

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Kreativita

5. ročník - dotace: 1, povinný

Hudební činnosti
výstupy učivo

● Zpívá na základě svých dispozic
intonačně čistě a rytmicky přesně v
jednohlase či v dvojhlase v durových i
mollových tóninách a při zpěvu využívá
získané pěvecké dovednosti.
Provádí správnou tvorbu tónů a dýchání při
zpěvu a na základě svých dispozic zpívá
intonačně čistě. Rozšiřuje svůj hlasový
rozsah. Zpívá jednoduchý dvojhlas.

● Orientuje se v zápisu jednoduché písně
či skladby a podle svých individuálních
schopností a dovedností ji realizuje.
Pozná notu celou, půlovou, čtvrťovou a
osminovou.

● Využívá na základě svých hudebních
schopností a dovedností jednoduché
popřípadě složitější hudební nástroje
k doprovodné hře i k reprodukci
jednoduchých motivů skladeb a písní.
Používá hudební nástroje k doprovodné
hře – flétna, klavír, keybord.

● Ztvárňuje hudbu pohybem s
využitím tanečních kroků, na základě
individuálních schopností a dovedností
vytváří pohybové improvizace.
Pantomimou vyjádří píseň a vlastní pocity.
Ztvárňuje hudbu pomocí taneč. kroků.
Taktuje 4/4 takt.

Osvojení si minimálně 25 písní v dur i moll.
Nota celá, půlová, čtvrťová a osminová.
Mollová tónina.
Hudební nástroje.
Čtyřčtvrťový takt.
Rondo, variace.
Kontrast, gradace.
Poslech vybraných skladeb.
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● Rozpozná hudební formu jednoduché
písně či skladby.
Pozná rondo a variace.

● Rozpozná v proudu znějící hudby
některé z užitých hudebních výrazových
prostředků, upozorní na metrorytmické,
tempové, dynamické i zřetelné
harmonické změny.
Při poslechu pozná kontrast a gradaci.
Porovná hudební výrazové prostředky
(rytmus, melodie, barva). Rozliší f a mf.

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Kreativita

6. ročník - dotace: 1, povinný

Vokální činnosti
výstupy učivo

● Reprodukuje na základě svých
individuálních hudebních schopností
a dovedností různé motivy, témata
i části skladeb, vytváří a
volí jednoduché doprovody, provádí
jednoduché hudební improvizace.
Správně nasadí tón, správně dýchá.

● Zařadí na základě individuálních
schopností a získaných vědomostí
slyšenou hudbu do stylového odbobí
a provnává ji z hlediska její slohové
a stylové příslušnosti s dalšími
skladbami.
Zazpívá píseň v lidovém dvojhlase.
Orientuje se v historii vzniku písně a v jejích
charakteristických vlastnostech. Rozpozná
rozdíly mezi operou, operetou, muzikálem
a hudební revue podle poslechu.

● Využívá své individuální hudební
schopnosti a dovednosti při hudebních
aktivitách.
Rozeznává rozdíly mezi oblastí západní
a východní. Vyjmenuje intervaly. Zná
různé druhy kapel a jejich charakteristické
hudební nástroje. Orientuje se v zápise
křížku, béčka a odrážky a sám se pokouší,

Melodie
Harmonie
Hudební barva
Křížek, bé, odrážka
Uskupení v hudbě ( duo, trio … )
Stupnice moll melodická
Partitura
Variace
Akord
Osvojení si 20 písní
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dle svých znalostí a dovednsotí, realizovat
notový zápis. Osvojuje hru na zobcovou
flétnu a zahraje jednotlivé tóny a melodie
jednou rukou.

● 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 vícelhlase, dokáže ocenit
kvalitní vokální projev druhého

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Kreativita
Reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností různé
motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí jednoduché
hudební improvizace.

Instrumentální činnosti
výstupy učivo

● Využívá své individuální hudební
schopnosti a dovednosti při hudebních
aktivitách.
Rozeznává rozdíly mezi oblastí západní
a východní. Vyjmenuje intervaly. Zná
různé druhy kapel a jejich charakteristické
hudební nástroje. Orientuje se v zápise
křížku, béčka a odrážky a sám se pokouší,
dle svých znalostí a dovednsotí, realizovat
notový zápis. Osvojuje hru na zobcovou
flétnu a zahraje jednotlivé tóny a melodie
jednou rukou.

Rytmus
Dynamika
Interval
Instrumentální a vokální hudba
Lidový dvojhlas
Zobcové flétny

Hudebně pohybové činnosti
výstupy učivo

● 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.
Orientuje se v proudu znějící hudby,
vnímá užité hudebně výrazové prostředky a
zaznamenává je pomocí barev. Rozpozná

Balet
Výrazový tanec
Melodram
Scénická hudba
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a sám kombinuje zpěvné hlasy i nástrojové
obsazení různých hudebních souborů.
Rozpozná základní rozdíl mezi stupnicí
moll a dur.

● Rozpozná některé z tanců různých
stylových období, zvolí vhodný
typ hudebně pohybových prvků k
poslouchané hudbě a na zákaldě
individuálních hudebních schopností
a pohybbové vyspělosti předvede
jednoduchou pohybovou vazbu.
Zná zákadní charakteristiku skladatelů
baletu a výrazového tance.

přesahy
Do:
TV (6. ročník) :  Pohybové dovednosti

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Kreativita
Zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě a na zákaldě
individuálních hudebních schopností a pohybbové vyspělosti předvede jednoduchou
pohybovou vazbu

Poslechové činnosti
výstupy učivo

● Zařadí na základě individuálních
schopností a získaných vědomostí
slyšenou hudbu do stylového odbobí
a provnává ji z hlediska její slohové
a stylové příslušnosti s dalšími
skladbami.
Zazpívá píseň v lidovém dvojhlase.
Orientuje se v historii vzniku písně a v jejích
charakteristických vlastnostech. Rozpozná
rozdíly mezi operou, operetou, muzikálem
a hudební revue podle poslechu.

● Orientuje se v zápise písní a skladeb
různých stylů a žánrů, tyto písně
či skladby na základě individuálních
schopností a získaných dovedností
svým způsobem realizuje.
Ví, co je to akord.

● Vyhledává souvislosti mezi hudbou a
jinými druhy umění.

Píseň a její proměna ve staletích
Romanská a gotická hudba
Chorál
Jokulátoři, truvéři a trubadúři, minnesangři -
šanson
Opera
Opereta
Muzikál a hudební revue
Nářečí
Kontrast a gradace
Etnika
Etnografové
Romanská a gotická hudba
Jednohlas, dvojhlas, vícehlas
Dudácké kapely
Cimbálová mzika
Hudecká kapela
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Orientuje se ve skadbách různých stylů
a žánrů, tyto získané dovednosti svým
způsobem realizuje.

přesahy
Do:
ČJL (6. ročník) :  Literární výchova

průřezová témata
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH:
- Objevujeme Evropu a svět
Poznává světovou hudbu
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA:
- Kulturní diference
Poznává světovou hudbu
- Multikulturalita
Poznává světovou hudbu

7. ročník - dotace: 1, povinný

Vokální činnosti
výstupy učivo

● Reprodukuje na základě svých
individuálních hudebních schopností
a dovedností různé motivy, témata
i části skladeb, vytváří a
volí jednoduché doprovody, provádí
jednoduché hudební improvizace.
Správně nasadí tón, správně dýchá.
Rozezná hudebně výrazové prostředky:
melodii, rytmus, tempo, dynamiku.

● Využívá své individuální hudební
schopnosti a dovednosti při hudebních
aktivitách.
Uplatňuje pravidla hlasové hygieny (hlavně
v době mutace). Zpívá na základě
svých dispozic intonačně čistě a rymicky
správně. Odhadne správnou hlasitost
zpěvu. Orientuje se v historii muzikálu.

● 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 vícelhlase, dokáže ocenit
kvalitní vokální projev druhého.

Ukolébavka
Milostné písně
Obřady a oslavy
Koledy
Hlas
Hlasová hygiena
Hudba jako kulisa pro cokoli
Hudba a drogy
Osvojení si 20 písní

přesahy
Do:
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VZ (7. ročník) :  Osobnostní a sociální rozvoj
průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Kreativita
Reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností různé
motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí jednoduché
hudební improvizace.

Instrumentální činnosti
výstupy učivo

● Reprodukuje na základě svých
individuálních hudebních schopností
a dovedností různé motivy, témata
i části skladeb, vytváří a
volí jednoduché doprovody, provádí
jednoduché hudební improvizace.
Správně nasadí tón, správně dýchá.
Rozezná hudebně výrazové prostředky:
melodii, rytmus, tempo, dynamiku.

● Využívá své individuální hudební
schopnosti a dovednosti při hudebních
aktivitách.
Uplatňuje pravidla hlasové hygieny (hlavně
v době mutace). Zpívá na základě
svých dispozic intonačně čistě a rymicky
správně. Odhadne správnou hlasitost
zpěvu. Orientuje se v historii muzikálu.

Charakter písně
Dynamika v písni

Hudebně pohybové činnosti
výstupy učivo

● Rozpozná některé z tanců různých
stylových období, zvolí vhodný
typ hudebně pohybových prvků k
poslouchané hudbě a na zákaldě
individuálních hudebních schopností
a pohybbové vyspělosti předvede
jednoduchou pohybovou vazbu.
Užívá jednoduché taneční kroky. Pomocí
gest, mimiky, „řečí“ tla znázorní hudbu.

Dirigent
Tempo
Pantomima
Lidový tanec
Balet
Výrazový tanec
Společenské tance

přesahy
Do:
TV (7. ročník) :  Pohybové dovednosti

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Kreativita
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Využívá své individuální hudbní schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách

Poslechové činnosti
výstupy učivo

● Zařadí na základě individuálních
schopností a získaných vědomostí
slyšenou hudbu do stylového odbobí
a porovnává ji z hlediska jeí slohové
a stylové příslušnosti s dalšími
skaldbami.
Rozpozná rozdíl mezi harmonickou a
melodickou stupnici. Rozpozná rozdíl mezi
sonátou a sonátovou formou z různých
skladeb. Porovnává jednotlivé skadby
autorů a jejich život. Orientuje se v historii
vzniku písně a jejích charakteristických
vlastností.

● Orientuje se v zápise písní a skladeb
různých stylů a žánrů, tyto písně
či skladby na základě individuálních
schopností a získaných dovedností
svým způsobem realizuje.
Orientuje se v tom, co je vícehlas a
jednohlas. Reprodukuje na základě svých
individuálních hudebních schopností a
dovedností kánon.

● Vyhledává souvislosti mezi hudbou a
jinými druhy umění.
Tančí valčík a polku.

Charakter písně
Dynamika v písni
Vývoj muzikálu
Křesťanstvní
Gregoriánský chorál
Harmonická moll
A. Vivaldi
W. A. Mozart
Sonátová forma
Husité
Homofonie
Polyfonie
Kánon
Majestátní fuga
Symfonie
Symfonická báseň
Kantáta
Oratorium

přesahy
Do:
D (7. ročník) :  Počátky novověku
D (7. ročník) :  Novověk

průřezová témata
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH:
- Objevujeme Evropu a svět
Poznává světovou hudbu
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA:
- Kulturní diference
Poznává světovou hudbu
- Multikulturalita
Poznává světovou hudbu

8. ročník - dotace: 1, povinný
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Hudební výchova
výstupy učivo

● Zařadí na základě individuálních
schopností a získaných vědomostí
slyšenou hudbu do stylového období
a porovnává ji z hlediska její slohové
a stylové příslušnosti s dalšími
skaldbami.
Rozpozná rozdíl mezi artificiální a
nonarificiální hudbou na základě
individuálních schopoností a získaných
dovedností svým způsobem realizuje.
Vysvětlí pojem rock and roll a country
a western.  Vyjmenuje představitele
klasicismu a romantismu, Vyjádří své
názory a pocity. Poslechne si několik
nejznámějších ukázek.

● Orientuje se v proudu znějící
hudby, vnímá užité hudebně
výrazové prostředky a charakteristické
sémantické prvky, chápe jejich význam
v hudbě a na základě toho přisupuje
k hudebnímu dílu jako k logicky
utvářenému celku.
Časově zařadí. Porovná jazz s vážnou
hudbnou. Vypráví o vzniku jazzu, o hudbě
černochů a jejich těžkém životě v otroctví.
Vysvětlí pojem blues, ragtime, swing.

● Orientuje se v zápise písní a skladeb
různých stylů a žánrů, tyto písně
či skladby na základě individuálních
schopností a získaných dovedností
svým způsobem realizuje.
Orientuje se v druzích durových stupnic a
kytarových značek.

● Reprodujuje na základě svých
individuálních hudebních schopností
a dovedností různé motivy, témata i
části skladeb, vytváří a volí jednoduché
doprovody, provádí jednoduché hudbní
improvizace.
Rozpozná některé skladby vybraných
skupin a vyhledává souvislosti mezi
hudbnou a jinými druhy umění. Zná
základní informace o skupině Beatles.

Artificiální a nonartificiální hudba
Renesance
Baroko
Rock and roll v USA 50. let
Country and western v USA 50. let
Klasicismus
Romantismus
Pozdní romantismus
Impresionismus
Dodekafonie a expresionismus
Pařížská šestka
Novoklasicismus
Jazz v USA
Blues v USA
Ragtime v USA
Sving v USA
Stupnice dur
Kytarové značky
Beatles
Rolling Stones
Beegees
Národní divadlo
Hard Rock
Ard Rock
Pompézní rock
Pop Rock
Punk a nová vlna
Nový romantismus a neorock
Rap a hip hop
Aserální hudba a dodekafonie
Elektronická hudba
Aleatorní hudba
Hudba grafická
Postmodernismus a syntézy
Osvojení si 20 písní
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● Vyhledává souvislosti mezi hudbou a
jinými druhy umění.
Orientuje se ve vzniku, původu a historii a
tvorbě skladatelů Národního divadla.

● Rozpozná některé z tanců různých
stylových období, zvolí vhodný
typ hudebně pohybových prvků k
poslouchané hudbě a na zákaldě
individuálních hudebních schopností
a pohybbové vyspělosti předvede
jednoduchou pohybovou vazbu.
Rozpozná rozdíly mezi různými druhy
hudby.

● Využívá své individuální hudbní
schopnosti a dovednosti při hudebních
aktivitách.
Rozpozná rozdíly mezi různými druhy
hudby.

● 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.

přesahy
Z:
D (7. ročník) :  Novověk
D (8. ročník) :  Počátek 20. stol.
D (8. ročník) :  19. století

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Kreativita
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH:
- Objevujeme Evropu a svět
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA:
- Kulturní diference
- Multikulturalita

Vokální činnosti
výstupy učivo

● Zařadí na základě individuálních
schopností a získaných vědomostí
slyšenou hudbu do stylového období
a porovnává ji z hlediska její slohové

Artificiální a nonartificiální hudba
Stupnice dur
Kytarové značky
Osvojení si 20 písní
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a stylové příslušnosti s dalšími
skaldbami.
Rozpozná rozdíl mezi artificiální a
nonarificiální hudbou na základě
individuálních schopoností a získaných
dovedností svým způsobem realizuje.
Vysvětlí pojem rock and roll a country
a western.  Vyjmenuje představitele
klasicismu a romantismu, Vyjádří své
názory a pocity. Poslechne si několik
nejznámějších ukázek.

● Orientuje se v proudu znějící
hudby, vnímá užité hudebně
výrazové prostředky a charakteristické
sémantické prvky, chápe jejich význam
v hudbě a na základě toho přisupuje
k hudebnímu dílu jako k logicky
utvářenému celku.
Časově zařadí. Porovná jazz s vážnou
hudbnou. Vypráví o vzniku jazzu, o hudbě
černochů a jejich těžkém životě v otroctví.
Vysvětlí pojem blues, ragtime, swing.

● Orientuje se v zápise písní a skladeb
různých stylů a žánrů, tyto písně
či skladby na základě individuálních
schopností a získaných dovedností
svým způsobem realizuje.
Orientuje se v druzích durových stupnic a
kytarových značek.

● Reprodujuje na základě svých
individuálních hudebních schopností
a dovedností různé motivy, témata i
části skladeb, vytváří a volí jednoduché
doprovody, provádí jednoduché hudbní
improvizace.
Rozpozná některé skladby vybraných
skupin a vyhledává souvislosti mezi
hudbnou a jinými druhy umění. Zná
základní informace o skupině Beatles.

● 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.
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průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Kreativita
Reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností různé
motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí jednoduché
hudební improvizace.

Hudebně pohybové činnosti
výstupy učivo

● Rozpozná některé z tanců různých
stylových období, zvolí vhodný
typ hudebně pohybových prvků k
poslouchané hudbě a na zákaldě
individuálních hudebních schopností
a pohybbové vyspělosti předvede
jednoduchou pohybovou vazbu.
Rozpozná rozdíly mezi různými druhy
hudby.

● Využívá své individuální hudbní
schopnosti a dovednosti při hudebních
aktivitách.
Rozpozná rozdíly mezi různými druhy
hudby.

Hard Rock
Ard Rock
Pompézní rock
Pop Rock
Punk a nová vlna
Nový romantismus a neorock
Rap a hip hop
Aserální hudba a dodekafonie
Elektronická hudba
Aleatorní hudba

přesahy
Do:
TV (8. ročník) :  Pohybové dovednosti

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Kreativita
Využívá své individuální hudbní schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách

Poslechové činnosti
výstupy učivo

● Zařadí na základě individuálních
schopností a získaných vědomostí
slyšenou hudbu do stylového období
a porovnává ji z hlediska její slohové
a stylové příslušnosti s dalšími
skaldbami.
Rozpozná rozdíl mezi artificiální a
nonarificiální hudbou na základě
individuálních schopoností a získaných
dovedností svým způsobem realizuje.
Vysvětlí pojem rock and roll a country
a western.  Vyjmenuje představitele
klasicismu a romantismu, Vyjádří své

Renesance
Baroko
Rock and roll v USA 50. let
Country and western v USA 50. let
Klasicismus
Romantismus
Pozdní romantismus
Impresionismus
Dodekafonie a expresionismus
Pařížská šestka
Novoklasicismus
Jazz v USA
Blues v USA
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názory a pocity. Poslechne si několik
nejznámějších ukázek.

● Vyhledává souvislosti mezi hudbou a
jinými druhy umění.
Orientuje se ve vzniku, původu a historii a
tvorbě skladatelů Národního divadla.

● 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.

Ragtime v USA
Sving v USA
Beatles
Rolling Stones
Beegees
Národní divadlo
Hard Rock
Ard Rock
Pompézní rock
Pop Rock
Punk a nová vlna
Nový romantismus a neorock
Rap a hip hop
Aserální hudba a dodekafonie
Elektronická hudba
Aleatorní hudba
Hudba grafická
Postmodernismus a syntézy

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Kreativita
Poznává světovou hudbu
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA:
- Kulturní diference
Poznává světovou hudbu
- Multikulturalita
Poznává světovou hudbu

9. ročník - dotace: 1, povinný

Hudební výchova
výstupy učivo

● Zařadí na základě individuálních
schopností a získaných vědomostí
slyšenou hudbu do stylového období
a porovnává ji z hlediska její slohové
a stylové příslušnosti s dalšími
skladbami.
Rozezná rozdíl mezi hudbou artifilciální
a nonartifilciální. Vyjmenuje hlavní
představitele, vysvětlí a časově zařadí,
období normalizace a uvede hudební
formy.

● Orientuje se v zápise písní a skladeb
různých stylů a žánrů, tyto písně
či skladby na základě individuálních

Česká artificiálnía nonartificiální hudba
Období normalizace v hudbě
Jazz, sving v české hudbě
České hudební baroko
Klasicismus v Čechách
Hudba 20. století
80. léta v hudbě
Rytmus, metrum, tempo
Hudební renesance v Čechách
Divadla malých forem
Český hudební romantismus
Harmonizace
Trampská píseň
Osvojení si 20 písní
Populární hudba
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schopností a získaných dovedností
svým způsobem realizuje.
Vyjmenuje hlavní představitele některých
stylů a žánrů, časově zařadí, uvede
hudební formy. Rozezná a znázorní
tempové a dynamické změny.  Orientuje se
v  notovém zápise a vysvětlí označení T, S,
D.

● Vyhledává souvislosti mezi hudbou a
jinými druhy umění.
Časové zařadí, vyjmenuje představitele,
srovná s jinými hudebními styly.

● 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 své individuální hudbní
schopnosti a dovednosti při hudebních
aktivitách.
Připraví si hudební referát nebo
multimediální prezentaci o hudbě, kterou
poslouchá.

● Reprodujuje na základě svých
individuálních hudebních schopností
a dovedností různé motivy, témata
i části skladeb, vytváří a
volí jednoduché doprovody, provádí
jednoduché hudební improvizace.

● 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.
Zatančí alespoň jeden tanec.

● 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

Big beat
Country tance
Harmonie
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k hudebnímu dílu jako k logicky
utvářenému celku.
Zapíše stupnice dur, intervaly a jednoduché
takty.

přesahy
Z:
D (8. ročník) :  Počátek 20. stol.
D (8. ročník) :  19. století
D (9. ročník) :  Rozdělený a integrující se svět

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Kreativita
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH:
- Objevujeme Evropu a svět
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA:
- Kulturní diference
- Multikulturalita

Vokální činnosti
výstupy učivo

● Orientuje se v zápise písní a skladeb
různých stylů a žánrů, tyto písně
či skladby na základě individuálních
schopností a získaných dovedností
svým způsobem realizuje.
Vyjmenuje hlavní představitele některých
stylů a žánrů, časově zařadí, uvede
hudební formy. Rozezná a znázorní
tempové a dynamické změny.  Orientuje se
v  notovém zápise a vysvětlí označení T, S,
D.

● 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

Česká artificiálnía nonartificiální hudba
Rytmus, metrum, tempo
Harmonie

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Kreativita
Reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností různé
motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí jednoduché
hudební improvizace.

Instrumentální činnosti
výstupy učivo
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● Orientuje se v zápise písní a skladeb
různých stylů a žánrů, tyto písně
či skladby na základě individuálních
schopností a získaných dovedností
svým způsobem realizuje.
Vyjmenuje hlavní představitele některých
stylů a žánrů, časově zařadí, uvede
hudební formy. Rozezná a znázorní
tempové a dynamické změny.  Orientuje se
v  notovém zápise a vysvětlí označení T, S,
D.

● Reprodujuje na základě svých
individuálních hudebních schopností
a dovedností různé motivy, témata
i části skladeb, vytváří a
volí jednoduché doprovody, provádí
jednoduché hudební improvizace.

Harmonizace
Trampská píseň

Hudebně pohybové činnosti
výstupy učivo

● Využívá své individuální hudbní
schopnosti a dovednosti při hudebních
aktivitách.
Připraví si hudební referát nebo
multimediální prezentaci o hudbě, kterou
poslouchá.

● 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.
Zatančí alespoň jeden tanec.

Trampská píseň
Populární hudba
Big beat
Country tance

přesahy
Do:
TV (9. ročník) :  Pohybové dovednosti

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Kreativita
Využívá své individuální hudbní schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách

Poslechové činnosti
výstupy učivo

● Zařadí na základě individuálních
schopností a získaných vědomostí

Období normalizace v hudbě
Jazz, sving v české hudbě
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slyšenou hudbu do stylového období
a porovnává ji z hlediska její slohové
a stylové příslušnosti s dalšími
skladbami.
Rozezná rozdíl mezi hudbou artifilciální
a nonartifilciální. Vyjmenuje hlavní
představitele, vysvětlí a časově zařadí,
období normalizace a uvede hudební
formy.

● Vyhledává souvislosti mezi hudbou a
jinými druhy umění.
Časové zařadí, vyjmenuje představitele,
srovná s jinými hudebními styly.

● 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.
Zapíše stupnice dur, intervaly a jednoduché
takty.

České hudební baroko
Klasicismus v Čechách
Hudba 20. století
80. léta v hudbě
Hudební renesance v Čechách
Divadla malých forem
Harmonizace
Trampská píseň
Osvojení si 20 písní

přesahy
Do:
D (8. ročník) :  Počátek 20. stol.
D (8. ročník) :  19. století
D (9. ročník) :  Rozdělený a integrující se svět

průřezová témata
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH:
- Objevujeme Evropu a svět
Poznává světovou hudbu
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA:
- Kulturní diference
Poznává světovou hudbu
- Multikulturalita
Poznává světovou hudbu
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4.8 Člověk a zdraví

Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je
utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, zdravotně preventivní chování,
kvalita mezilidských vztahů, kvalita životního prostředí, bezpečí člověka atd. Protože je zdraví
základním předpokladem pro aktivní a spokojený život a pro optimální pracovní výkonnost,
stává se poznávání a praktické ovlivňování rozvoje a ochrany zdraví jednou z priorit základního
vzdělávání.
Vzdělávací oblast člověk a zdraví přináší základní podněty pro ovlivňování zdraví (poznatky,
činnosti, způsoby chování), s nimiž se žáci seznamují, učí se je využívat a aplikovat ve svém
životě. Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje především k tomu, aby žáci poznávali
sami sebe jako živé bytosti, aby pochopili hodnotu zdraví, smysl zdravotní prevence i hloubku
problémů spojených s nemocí či jiným poškozením zdraví. Žáci se seznamují s různým
nebezpečím, které ohrožuje zdraví v běžných i mimořádných situacích, osvojují si dovednosti
a způsoby chování (rozhodování), které vedou k zachování či posílení zdraví, a získávali
potřebnou míru odpovědnosti za zdraví vlastní i zdraví jiných. Jde tedy z velké částí o poznávání
zásadních životních hodnot, o postupné utváření postojů k nim a o aktivní jednání v souladu
s nimi. Naplnění těchto záměrů je v základním vzdělávání nutné postavit na účinné motivaci a
na činnostech a situacích posilujících zájem žáků o problematiku
zdraví.
Při realizaci této vzdělávací oblasti je třeba klást důraz především na praktické dovednosti a
jejich aplikace v modelových situacích i v každodenním životě školy. Proto je velmi důležité,
aby celý život školy byl ve shodě s tím, co se žáci o zdraví učí a co z pohledu zdraví
potřebují. Zpočátku musí být vzdělávání silně ovlivněno kladným osobním příkladem učitele,
jeho všestrannou pomocí a celkovou příznivou atmosférou ve škole. Později přistupuje důraz i
na větší samostatnost a odpovědnost žáků v jednání, rozhodování a činnostech souvisejících
se zdravím. Takto chápané vzdělávání je základem pro vytváření aktivních přístupů žáků k
rozvoji i ochraně zdraví. Vzdělávací oblast člověk a zdraví je vymezena a realizována v souladu
s věkem žáků ve vzdělávacích oborech Výchova ke zdraví a Tělesná výchova, do níž je
zahrnuta i zdravotní tělesná výchova. Vzdělávací obsah oblasti člověk a zdraví prolíná do
ostatních vzdělávacích oblastí, které jej obohacují nebo využívají (aplikují), a do života školy.
Vzdělávací obor 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. Vzhledem k
individuálnímu i sociálnímu rozměru zdraví je vzdělávací obor Výchova ke zdraví velmi úzce
propojen s průřezovým tématem Osobnostní a sociální výchova.
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Vzdělávací obor Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice
zdraví směřuje na jedné straně k poznání vlastních pohybových možností a zájmů, na druhé
straně k poznávání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a
sociální pohodu.
Pohybové vzdělávání postupuje od spontánní pohybové činnosti žáků k činnosti řízené a
výběrové, jejímž smyslem je schopnost samostatně ohodnotit úroveň své zdatnosti a řadit do
denního režimu pohybové činnosti pro uspokojování vlastních pohybových potřeb i zájmů, pro
optimální rozvoj zdatnosti a výkonnosti, pro regeneraci sil a kompenzaci různého zatížení, pro
podporu zdraví a ochranu života. Předpokladem pro osvojování pohybových dovedností je v
základním vzdělávání žákův prožitek z pohybu a z komunikace při pohybu, dobře zvládnutá
dovednost pak zpětně kvalitu jeho prožitku umocňuje.
Charakteristické pro pohybové vzdělávání je rozpoznávání a rozvíjení pohybového nadání,
které předpokládá diferenciaci činností i hodnocení výkonů žáků. Neméně důležité je
odhalování zdravotních oslabení žáků a jejich korekce v běžných i specifických formách
pohybového učení -
v povinné tělesné výchově, případně ve zdravotní tělesné výchově. Proto se nedílnou součástí
tělesné výchovy stávají korektivní a speciální vyrovnávací cvičení, která jsou podle potřeby
preventivně využívána v hodinách tělesné výchovy pro všechny žáky nebo jsou zadávána
žákům se zdravotním oslabením místo činností, které jsou kontraindikací jejich oslabení.
Škola má současně povinnost nabízet veškerý obsah Zdravotní tělesné výchovy žákům III.
(příp. II.) zdravotní skupiny v samostatných vyučovacích hodinách (jako adekvátní náhradu
povinné tělesné výchovy nebo jako rozšíření pohybové nabídky v dalším vyučovacím
předmětu dotovaném z disponibilní časové dotace). Tato nabídka vychází ze situace v
moderní společnosti, která v mnohém život usnadňuje, ale paradoxně tím vyvolává už v
dětském věku četná zdravotní oslabení, která je nutné napravovat a korigovat (z nedostatku
intenzivního a vhodně zaměřeného pohybu  z dlouhodobého setrvávání ve statických polohách,
z nadměrného příjmu potravy v nevhodné skladbě,
z nekvalitního ovzduší, z četných stresových situací, nepříznivých sociálních vztahů atd.).
Základní vzdělávání tak reaguje na poznatky lékařů, že zdravotních oslabení v celé populaci
přibývá a zdravotně oslabené dítě potřebuje větší množství spontánních i cíleně zaměřených
pohybových
aktivit než dítě zdravé. Účast ve zdravotní tělesné výchově vede žáky k poznání charakteru
jejich zdravotního oslabení i míry a rozsahu omezení některých činností. Současně předkládá
konkrétní způsoby ovlivňování zdravotních oslabení (speciální cvičení, všestranně zaměřené
pohybové činnosti, relaxační techniky, plavání atd.) a jejich zařazování do denního režimu žáků.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků
tím, že vede žáky k:
- poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty
- pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody a k vnímání
radostných prožitků z činností podpořených pohybem, příjemným prostředím a atmosférou
příznivých vztahů
- poznávání člověka jako biologického jedince závislého v jednotlivých etapách života na
způsobu vlastního jednání a rozhodování, na úrovni mezilidských vztahů i na kvalitě prostředí
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- získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví prospět, i na
to, co zdraví ohrožuje a poškozuje
- využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v denním režimu, k
upevňování způsobů rozhodování a jednání v souladu s aktivní podporou zdraví v každé životní
situaci i k poznávání a využívání míst souvisejících s preventivní ochranou zdraví
- propojování zdraví a zdravých mezilidských vztahů se základními etickými a morálními postoji,
s volním úsilím atd.
- chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného
předpokladu pro výběr partnera i profesní dráhy, pro uplatnění ve společnosti atd.
- aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně prospěšných
činností ve škole i v obci
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4.8.1 Výchova ke zdraví

Obsahové. časové a organizační vymezenÍ:
Úkolem oboru Výchova ke zdraví je seznámit žáky se základy zdravého životního stylu a
správného sociálního klimatu. Cílem předmetu je rozvinout u žáku znalosti a dovednosti
potřebné ke zvládnutí péče o své zdraví a bezpečnosti v bežném životě.
Obor má v 6. -7. ročníku vymezenujednu hodinu týdne.v 8.ročníku je část obsahu integrována
do oboru Přírodopis.
Výuka směřuje k těmto cílům:
zvládnout základy zdravého životního stylu,
naučit se skloubit základní životní potřeby s hodnotou zdraví,
získat konkrétní představu o rizikových oblastech společenského života
utvářet dobré mezilidské vztahy v širším společenství
ověřovat znalosti prevence rizik ohrožujících zdraví
vyhledávat informace
prezentovat zdravý životní styl mezi spolužáky ve školním prostředí
cílevědomě jednat v situacích osobního a veřejného ohrožení
vypěstovat kritický postoj ke konzumnímu způsobu života prezentovanému médii
vytvořit potřebu každodenního pohybu jako účinné prevence proti obezitě
dodržovat zásady fair play v každodenní činnosti
Výchova ke zdraví tematicky navazuje na zvládnuté základy učiva Výchovy k  občanství,
Tělesné výchovy.
Výuka je realizována v odborných učebnách a je určena všem žákům 6. a 7. ročníku, chlapcům
i dívkám bez rozdílu.
Výchova ke zdraví ovlivňuje i budoucí společenské uplatnění žáků.

Učební plán předmětu
Ročník 6 7

Dotace 1 1

Povinnost

(skupina)
povinný povinný

Dotace
skupiny

6. ročník - dotace: 1, povinný

Zdraví
výstupy učivo

● Vysvětlí na příkladech přímé souvislosti
mezi tělesným a duševním zdravím ;
dovede posoudit různé způsoby

Co víme o zdraví?
Zdraví, zdravý způsob života, faktory
ovlivňující zdrav. stav, vlastnosti organismu
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chování lidí z hlediska odpovědnosti
za vlastní zdraví i zdraví druhých a
vyvozuje z nich osobní odpovědnost
ve prospěch aktivní podpory zdraví,
usiluje v rámci svých možností
a zkušeností o aktivní podporu
zdraví ; dává do souvislostí zdravotní
a psychosociální rizika spojená se
zneužíváním návykových látek a životní
perspektivu mladého člověka.
Uvede příklady pozitivnívh a negativních
vlivů na člověka, na jeho zdraví a způsob
života.

zděděné po předcích, příklady negativních
vlivů (nízká pohybová aktivita, nevhodné
stravování, kouření, pití alkoholu, zneužívání
drog), vliv život. prostředí na zdraví (ovzduší,
voda, půda, hluk, záření), zdravotní péče
preventivní a léčebná.

přesahy
Z:
TV (6. ročník) :  Zdraví

Já a moji blízcí
výstupy učivo

● Respektuje přijatá pravidla soužití
mezi vrstevníky a partnery a pozitivní
komunikací a kooperací přispívá k
utváření dobrých mezilidských vztahů
v širším společenství ; vysvětlí role
komunity(rodina,třída,spolek) a uvede
příklady pozitivního a negativního vlivu
na kvalitu sociálního klimatu.
Rozlišuje užší i širší příbuzenské vztahy,
popíše základní funkce rodiny, zná
rozdělení rolí v rodině, přiměřeně se
chová ke starším lidem a k mladším
dětem; projevuje úctu k rodinným tradicím
a zvyklostem; uvede konkrétní příklady
pravého kamarádství; respektuje přijatá
pravidla soužití mezi vrstevníky; k
opačnému pohlaví se chová kultivovaně.

● 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 pro zdraví.

Já jako zdroj informací o sobě;
sebepoznávání a sebepojetí; moje vztahy
k druhým lidem; můj domov, moje rodina;
naše třída (kamarádství, přátelství); moje
obec, spolek; vzájemné poznávání ve
skupině; pozorování a aktivní naslouchání;
pravidla soužití v komunitě; třídní smlouva;
spolupráce a kooperace.
Vztahy ve dvojici - přátelství, láska,
partnerské vztahy, manželství a rodičovství

přesahy
Z:
VO (8. ročník) :  Člověk jako jedinec

průřezová témata
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Sebepoznání a sebepojetí
Sebepoznávání a sebepojetí;
- Seberegulace a sebeorganizace
Sebeovládání.
- Mezilidské vztahy
Vztahy k druhým lidem,vzájemné poznávání ve skupině; pozorování a aktivní naslouchání;
pravidla soužití v komunitě; třídní smlouva; spolupráce a kooperace.

Zdravý způsob života
výstupy učivo

● Usiluje v rámci svých možností a
zkušeností o aktivní podporu zdraví ;
vyjádří vlastní názor k problematice
zdraví a diskutuje o něm v kruhu
vrstevníků, rodiny i v nejbližším
okolí ; projevuje odpovědné chování
v situacích ohrožení zdraví, osobního
bezpečí, při mimořádných událostech, v
případě potřeby poskytne první pomoc.

● Dává do souvislostí složení stravy
a způsob stravování s rozvojem
civilizačních nemocí a v rámci svých
možností uplatňuje zdravé stravovací
návyky.
Rozlišuje mezi zdravými a méně zdravými
potravinami; rozlišuje mezi potravinami s
vysokým a nízkým obsahem tuku, cukru
a soli; argumentuje proti nepřiměřené
konzumaci sladkých, tučných,slaných
pokrmů a některých potravinářských
výrobků; s pomocí dospělých se rozhoduje
ve prospěch zdravých pokrmů; orientuje
se v údajích na obalech potravinářských
výrobků; rozlišuje mezi čerstvými, starými
a zkaženými potravinami; posoudí, do jaké
míry se děti stravují zdravě; projevuje
ochotu uplatňovat zásady zdravého
stravovacího a pitného režimu; přiměřeně
se chová u rodinného stolu, ve školní
jídelně, v restauraci i při stravování v
přírodě.

● Uplatňuje osvojené preventivní způsoby
rozhodování, chování, jednání v
souvislosti s běžnými chorobami; svěří

Režim dne školáka; hygiena tělesná a
duševní; osobní hygiena (péče o očistu těla,
péče o vlasy, ruce, nohy, ústní dutinu, oči aj.);
hygiena odívání; pohybové činnosti v denním
režimu; volný čas a podporazdraví, bezpečné
trávení volného času
Zásady zdravé výživy; pestrá strava;
potraviny rostlinného a živočišného původu,
nápoje; denní stravovací a pitný režim; nákup
a skladování potravin; pyramida výživy;
zastoupení potravin v jídelníčku; zásady
společenského chování u stolu.
Jak pečovat o zdraví
Běžné nemoci a jejich příznaky; infekční
nemoci; cesty přenosu; ochrana před
nemocemi; okolnosti vzniku úrazu; jak se
chránit před úrazem (bezpečné chování);
zásady první pomoci, domácí lékárnička;
péče při nemoci v rodině, užívání a ukládání
léků.
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se se zdravotním problémem a v případě
potřeby vyhledá zdravotní pomoc.

přesahy
Z:
TV (6. ročník) :  Zdraví
P (8. ročník) :  Biologie člověka

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Psychohygiena

Změny v životě člověka
výstupy učivo

● Optimálně reaguje na fyziologické
změny v období dospívání a kultivovaně
se chová k opačnému pohlaví; v
souvislosti se zdravím, etikou, morálkou
a životními cíli mladých lidí přijímá
odpovědnost za bezpečné sexuální
chování.
Uvede pohlavní rozdíly mezi mužem
a ženou; pojmenuje části pohlavních
orgánů muže a ženy; vysvětlí, jak
uplatňuje pravidla intimní hygieny v denním
režimu; popíše změny probíhající v období
dospívání(tělesné,fyziologické,citové);
popíše druhotné pohlavní znaky; vysvětlí
pojmy menstruace, poluce; nepoužívá
vulgární slova související se sexualitou

Dětství, puberta, dospívání.
Dospívání - období velkých proměn.
Lidské tělo, rozdíly v pohlaví mezi mužem a
ženou; pohlavní orgány (základy anatomie a
fyziologie); hygiena dívek a hygiena chlapců v
období dospívání; změny v období dospívání
(anatomické, fyziologické, emocionální).

přesahy
Z:
P (8. ročník) :  Biologie člověka

Rizika ohrožující zdraví
výstupy učivo

● Projevuje odpovědný vztah k sobě
samému, k vlastnímu dospívání a
pravidlům zdravého životního stylu,
dobrovolně se podílí na programech
podpory zdraví v rámci školy a
obce; samostatně využívá osvojené
kompenzační a relaxační techniky
a sociální dovednosti k regeneraci
organismu, překonávání únavy a
předcházení stresovým situacím.
Uplatňuje pravidla osobní hygieny v
denním režimu; uvede zásady prevence
zubního kazu; předvede správný postup

Rizika ohrožující zdraví.
Zneužívání návykových látek; kouření, pití
alkoholu-škodlivé účinky na zdraví.
Pravidla správného užívání léků.
Rizika při neodborném zacházení s
chemickými látkami používanými v
domácnosti.
HIV/AIDS-cesty přenosu;
Odmítání návykových látek.
Návykové látky a zákon.
Komunikace v různých situacích; reklamní
vlivy.
Stres, civilizační choroby.
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při čištění zubů; popíše, jak pečovat o
hygienu základních oděvních součástí;
rozlišuje,kolik času je potřebné denně
věnovat aktivnímu pohybu; sestaví vlastní
týdenní(denní)rozvrh činností a diskutuje
o něm z hlediska zásad zdravého
způsobu života; zařazuje do denního
režimu činnosti vhodné z hlediskazdraví
(odpočinek, spánek); zařazuje do denního
režimu pohybové aktivity, které jsou pro
něj(ni)vhodné.

● Dává do souvislosti zdravotní a
psychosociální rizika spojená se
zneužíváním návykových látek a životní
perspektivu mladéhočlověka, uplatňuje
osvojené sociální dovednosti a modely
chování při kontaktu se sociálně
patologickými jevy ve škole i mimo ni,
v případě potřeby vyhledá odbornou
pomoc sobě nebo druhým.
Uvede zdravotní rizika spojená s kouřením,
alkoholem a drogami; rozezná nejznámější
léčivé i jedovaté rostliny, jedlé a jedovaté
houby; bezpečně manipuluje s mycími
a čistícími prostředky používanými v
domácnosti; uvede zdravotní rizika při
neodborném manipulování slepidly, ředidly
a jinými chemickými látkami; pojmenuje
cesty přenosu viru HIV/AIDS a způsoby
ochrany před infekcí; vysvětlí, jak se chránit
před stykem s cizí krví(nalezené injekční
stříkačky aj.); argumentuje ve prospěch
zdraví; uvede na konkrétních příkladech
lživost reklamních triků souvisejících s
propagací cigaret a alkoholu; používá
způsoby odmítání návykových látek v
modelových situacích; je si vědom, že
je zakázáno prodávat dětem cigarety
a alkoholické nápoje; orientuje se v
legislativě omezující kouření.

● Vyhodnotí na základě svých znalostí
a zkušeností možný manipulativní
vliv vrstevníků, médií, sekt, uplatňuje
osvojené dovednosti komunikační
obrany proti manipulaci a agresi.
Projevuje bezpečné způsoby chování v
sociálním kontaktu s vrstevníky; projevuje

Bezpečné chování při různých činnostech s
vrstevníky.
Způsoby chování, které podporují dobré
vztahy.
Projevy násilí-agresivita, šikanování.
Týrání a sexuální zneužívání dětí.
Brutalita a jiné formy násilí v médiíích.
Přivolání pomoci v situaci osobního nebo
cizího ohrožení; linky důvěry, krizová centra.
Ohrožení v důsledku mimořádných událostí
(živelní pohroma, terorismus, ...)
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ochotu respektovat svobodu druhého
dítěte; projevuje účelné způsoby chování
v simulovaných situacích osobního i cizího
ohrožení; odmítne dotyky, sliby, lákání
a dárky od osob, které nezná; objasní
důvody, proč se ho nikdo nesmí dotýkyt
takovým způsobem, aby ho to uvádělo
do rozpaků nebo vzbuzovalo odpor;
komunikuje se službami poskytujícími
anonymní poradenskou pomoc; přivolá
pomoc dospělých, policie v situacích cizího
ohrožení.

přesahy
Z:
P (8. ročník) :  Biologie člověka

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Mezilidské vztahy
Bezpečné chování v komunitě. Násilí, agresivita.
- Komunikace
Bezpečná komunikace v různých situacích; reklamní vlivy.

7. ročník - dotace: 1, povinný

Zdravý způsob života
výstupy učivo

● Usiluje v rámci svých možností a
zkušeností o aktivní podporu zdraví;
vyjádří vlastní názor k problematice
zdraví a diskutuje o něm v kruhu
vrstevníků, rodiny i v nejbližším
okolí; projevuje odpovědné chování
v situacích ohrožení zdraví, osobního
bezpečí, při mimořádných událostech, v
případě potřeby poskytne první pomoc.
Uvede příklady pozitivních a negativních
vlivů životního prostředí na zdraví
člověka; vyjmenuje a zdůvodní pravidla
chování při zhoršeném rozptylu
škodlivin v ovzduší; chrání se podle
možností před škodlivými vlivy vnějšího
prostředí(ultrafialové záření, cigaretový
kouř,smog); objasní významvody pro
život člověka(zdraví,hygiena,rekreace);
zdůvodní nutnost ochrany před slunečním
zářením; popíše, za jakých okolností

Cesta ke zdraví
zdraví, determinanty zdraví, zdravý způsob
života; podpora zdraví v rodině; zdravé
bydlení, vliv obytného prostředí na
zdraví (osvětlení, teplota, kvalita ovzduší),
hygienické požadavky na bydlení; zásady
ochrany zdraví při činnostech v domácnost.
Řekni mi, co jíš
Sestavování jídelníčku a výživová
doporučení; výživová hodnota potravy;
složky potravy-živiny (bílkoviny, sacharidy,
tuky, minerální látky, vitamíny); potraviny,
způsoby technologického zpracování;
nabídka a propagace potravinářských
výrobků; pokrmy typu“fast food“; metody
sestavování jídelníčku; stravovací a pitný
režim;posuzování jídelníčků.
Zdraví a životní prostředí
Vliv životního prostředí na zdravotní stav
člověka; ovzduší,ochrana před zhoršenou
kvalitou ovzduší, chování při zvýšeném
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lze pobývat na slunci; vysvětlí, jak
chránit oči a pokožku; objasní škodlivost
hluku na zdraví; jak posilovat odolnost
organismu;popíše hygienické zásady
nakládání s odpady z domácnosti;
uvede způsoby likvidace odpadů z
domácností(třídění,skladování,kompostování,spalování).

● Dává do souvislosti složení stravy
a způsob stravování s rozvojem
civilizačních nemocí a v rámci svých
možností uplatňuje zdravé stravovací
návyky.
Orientuje se ve specifických potřebách
výživy v období dospívání; zdůvodní
nutnost dodržování stravovacího a pitného
režimu; vyjmenuje základní složky potravy
a vysvětlí jejich význam pro zdraví;objasní
pomocí potravinové pyramidy doporučený
denní příjem jednotlivých druhů potravin;
vyhodnotí složení potravinářských výrobků;
uvede, že potravou dostávají do těla
i škodlivé látky, jejichž obsah ve
vodě a v potravinách je sledován;
diskutuje o propagaci potravinářských
výrobků(reklamy); zhodnotí rozpory v
současném způsobu stravování se
zásadami zdravé výživy; posoudí vhodnost
jednotlivých technologických úprav v
souvislosti se zdravím; sestaví jídelníček
pro rodinné stravování, který bude
vyhovovat zásadám zdravé výživy;
vyjmenuje gastronomická pravidla pro
sestavování jídelníčku; dodržuje zásady
bezpečnosti při přípravě stravy.

rozptylu škodlivin v ovzduší; voda v přírodě,
pitná voda, voda pro domácnost, odpadní
voda; hlučnost, působení hluku na zdraví;
sluneční záření, účinky na zdraví člověka,
ochrana očí a pokožky; provoz domácnosti a
životní prostředí (domácí ekologie); odpady,
třídění odpadů

přesahy
Z:
ČaSP (7. ročník) :  Domácnost
TV (7. ročník) :  Pohybové učení - organizace
P (8. ročník) :  Biologie člověka

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Sebepoznání a sebepojetí
Sebepoznání.
- Seberegulace a sebeorganizace
Sebeovládání
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:
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- Vztah člověka k prostředí
Vliv životního prostředí na zdravotní stav člověka.

Změny v životě člověka
výstupy učivo

● Optimálně reaguje na fyziologické
změny v období dospívání a kultivovaně
se chová k opačnému pohlaví; v
souvislosti se zdravím, etikou, morálkou
a životními cíli mladých lidí přijímá
odpovědnost za bezpečné sexuální
chování.
Pomocí obrázku popíše mužské a ženské
pohlavní orgány; popíše změny, které
probíhají vorganismu dívky a chlapce
v období dospívání; charakterizuje vývoj
druhotných pohlavních znaků; objasní
menstruační cyklus; orientuje se v
prostředcích osobní a intimní hygieny
a ve vzpůsobech jejich používání;
vysvětlí problémy s pletí v pubertě a
navrhne vhodné způsoby péče o pleť
v období dospívání; používá kulturní
slovník v souvislosti se sexualitou;
uvede argumenty pro odložení sexuálního
života do doby plné zralosti; orientuje
se v rozdílech sexuálního chování
jednotlivců (homosexuální,bisexuální
vztahy); uvede zdravotní rizika pohlavně
přenosných chorob(kapavka,příjice,HIV/
AIDS)a způsoby, jak se před nimi chránit.

Jak přežít pubertu
Puberta – somatické změny, problémy v
oblasti psychického a sociálního zrání;
co pozorují chlapci; co pozorují dívky;
péče o pleť a celkový vzhled v období
dospívání; osobní hygiena,hygiena odívání;
poradna: Co trápí dívky a chlapce v
období dospívání?; mezigenerační konflikty,
problémy se vstupem do samostatného
života;  sexuální orientace; nemoci přenosné
pohlavním stykem.
Předčasná sexuální zkušenost, těhotenství
a rodičovství mladistvých, pohlavní poruchy
identity.

přesahy
Z:
P (8. ročník) :  Biologie člověka

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Poznávání lidí
Mezigenerační konflikty, problémy se vstupem do samostatného života.

Rizika ohrožující zdraví
výstupy učivo

● Dává do souvislosti 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

Bezpečně doma, ve škole i ve volném čase
Situace ohrožující bezpečí dětí v prostředí
domova, ve škole, na ulici, při aktivitách ve
volném čase; pravidla bezpečného chování
v silničním provozu v roli chodce a cyklisty,
prvky pasivní bezpečnosti; zásady ochrany
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patologickými jevy ve škole i mimo ni,
v případě potřeby vyhledá odbornou
pomoc sobě nebo druhým.
Dává do souvislosti rizika zneužívání
návykových látek s ohrožením zdraví
člověka; popíše rizika poškození zdraví
člověka v důsledku zneužívání návykových
látek(zdraví fyzické, psychické, sociální);
uvede důvody, proč je výhodné
nekouřit a nepít alkohol; osvětlí
negativní vliv pasivního kouření na
zdraví člověka; vysvětlí souvislosti
mezi zneužíváním návykových látek a
bezpečností silničního provozu; předvede
různé způsoby odmítnutí návykové
látky; uplatňuje přesvědčivou argumentaci
vůči vrstevníkům v souvislosti s
odmítáním návykových látek; kriticky
přistupuje k mediálním informacím
a vlivu raklam na veřejné mínění;
rozpozná taktiky reklamních agentur
propagujících tabákové výrobky a
alkoholické nápoje; vysvětlí nepravdivost
informací o návykových látkách šířených
reklamními kampaněmi; používá způsoby
kompenzace jednostranného pracovního
zatížení (sezení u počítače).

● Projevuje odpovědné chování v
situacích ohrožení zdraví, osobního
bezpečí, při mimořádných událostech,
v případě potřeby poskytne adekvátní
první ponoc.
Uplatňuje pravidla bezpečnosti v
podmínkách silničního provozu v roli
cyklisty, používá ochrannou přilbu;
předchází úrazům při aktivitách ve volném
čase (vhodná organizace, vhodné doplňky
a oblečení); rozpozná situace ohrožující
jeho bezpečnost a používá účinné
způsoby chování; orientuje se v nabídce
vhodných pohybových činností vzhledem
k věku, pohlaví, zdravotnímu oslabení,
bezpečnosti – vhodný výběr zdůvodní;
zařazuje do svého denního režimu aktivní
pohyb,otužování a relaxaci; rozlišuje mezi
rakreačním(kondičním) a výkonnostním
sportem; usiluje o správné držení těla

zdraví při sportovních činnostech a ve volném
čase; zdravotně orientované zdatnost,
pohybové činnosti vhodné vzhledem k
věku, pohlaví, zdravotnímu stavu; projevy
násilí: agresivita, šikana,týrání, sexuální
zneužívání dětí; posilování duševní odolnosti;
chování podporující dobré vztahy; ohrožení
v důsledku mimořádných událostí (živelní
pohroma); zásady první pomoci.
Rizika závislosti
Auto-destruktivní závislosti, vývoj závislostí;
negativní účinky kouření na zdraví, zdravotní
rizika pití alkoholu; způsoby odmítnutí
návykových látek; lepší možnosti: život
bez drog, zdravý životní styl; počítač a
zdraví: zdravotní rizika při práci s počítačem
(počítač-“dobrý sluha, ale zlý pán“)
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a chápe ho jako znak sebevědomé
osobnosti; upevňuje účelné modely
chování v případě šikanování,týrání a
zneužívání dítěte; využívá relaxační
techniky k překonání únavy a regeneraci
organismu; rozlišuje mezi závažnými a
méně závažnými poraněními; předvede
základní způsoby poskytnutí první pomoci.

přesahy
Z:
ČaSP (7. ročník) :  Domácnost
TV (7. ročník) :  Pohybové učení - organizace
P (8. ročník) :  Biologie člověka

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Komunikace
Závislosti - počítače, ...

Osobnostní a sociální rozvoj
výstupy učivo

● Vysvětlí na příkladech přímé souvislosti
mezi tělesným a duševním zdravím ;
dovede posoudit různé způsoby
chování lidí z hlediska odpovědnosti
za vlastní zdraví i zdraví druhých a
vyvozuje z nich osobní odpovědnost
ve prospěch aktivní podpory zdraví;
usiluje v rámci svých možností
a zkušeností o aktivní podporu
zdraví; dává do souvislostí zdravotní
a psychosociální rizika spojená se
zneužíváním návykových látek a životní
perspektivu mladého člověka.
Uvede příklady správného a nesprávného
jednání s ohledem na péči o zdraví; vysvětlí
význam odpočinku, spánku a pravidelného
režimu pro zdraví;popíše nároky rodiny
na zdravé bydlení z hlediska činností
provozovaných v bytě; vysvětlí,proč se
potřeby rodin vzhledem k bydlení v průběhu
času vyvíjejí a mění; objasní hygienické
požadavky na oslunění a osvětlení bytu
a tepelnou pohodu v bytě; zhodnotí
každodenní obvyklé činnosti jednotlivých
členů rodiny z hlediska ochrany zdraví;
navrhne zásady bezpečného provozu v
bytě; vysvětlí, proč je nutno udržovat v

Pohled do zrcadla a mezilidské vztahy
Jaký jsem- hledáme sami sebe,
sebepoznávání, sebepojetí; rozvoj osobnosti-
cvičení sebekontroly, sebeovládání; kultura
osobního projevu; já a ti druzí,
jak si rozumět – chování podporující
dobré vztahy, empatie, pohled na svět
očima druhého, respektování; komunikace
verbální a neverbální; pozorování, aktivní
naslouchání, komunikace s příslušníky
odlišných sociokulturních skupin, vstřícný
postoj k odlišnostem; společenské chování,
zásady při pozdravu, představování, chování
na veřejnosti
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bytě pořádek a čistotu; vyjmenuje zásady
hygieny a ochrany zdraví při práci v
domácnosti.

● Respektuje přijatá pravidla soužití
mezi vrstevníky a partnery a pozitivní
komunikací a kooperací přispívá k
utváření dobrých mezilidských vztahů
v širším společenství; vysvětlí role
komunity (rodina,třída,spolek) a uvede
příklady pozitivního a negativního vlivu
na kvalitu sociálního klimatu.
Rozpoznává své emoce; uvědomuje
si vhodnost(nevhodnost) své reakce;
akceptuje pocity druhých; používá pro
sdělování vhodné prostředky verbální
i neverbální komunikace; navrhne
způsoby, jak zlepšit komunikaci; vysvětlí
na příkladech, že i odmítání je
způsob komunikace; dodržuje zásady
společenského chování při pozdravu,
představování i při běžné komunikaci
ve škole; vyjmenuje základní způsoby
ovlivňování negativních tělesných a
duševních stavů (pravidelný režim,
pohybové činnosti, odpočinek, regenerační
a relaxační postupy, nekonfliktní způsoby
jednání, odborná pomoc) a snaží se je
využívat ve svém životě.

přesahy
Z:
HV (7. ročník) :  Vokální činnosti
VO (8. ročník) :  Člověk jako jedinec

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Sebepoznání a sebepojetí
Sebepoznání
- Seberegulace a sebeorganizace
Sebeovládání
- Poznávání lidí
Já a ti druzí, jak si rozumět – chování podporující dobré vztahy, empatie, pohled na svět
očima druhého, respektování.
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4.8.2 Tělesná výchova

Vzdělávací obor Tělesná výchova směřuje k poznávání vlastních pohybových činností na
tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu. Pohybové vzdělávání postupuje od spontánní
pohybové činnosti žáků k činnosti řízené a výběrové. Dále pro ochranu zdraví a života.
Vzdělávací obor napomáhá realizaci klíčových kompetencí:
Kompetence k učení
poznávání vlastních pohybových schopností a jejich individuální rozvoj
prožívání souvislostí mezi tělesnou kondicí a psychickou pohodou
systematické sledování vývoje vlastní fyzické zdatnosti
Kompetence k řešení problémů
přemýšlení o problému při ovládnutí cviku, sportovního prvku a hledání tréninkové cesty k jeho
odstranění
hledání vhodné taktiky v individuálních i kolektivních sportech
Kompetence komunikativní
vyslechnutí a přijetí pokynů vedoucího družstva
otevírání prostoru diskusi o taktice družstva
Kompetence sociální a personální
dodržování pravidel fair play
prezentace a podpora myšlenek olympijského hnutí
rozvoj spolupráce uvnitř kolektivu sportovního družstva
rozdělování a přijímání úkolů v rámci sportovního družstva
Kompetence občanské
podpora aktivního sportování
objasnění a podání příkladů potřeby dodržování hygieny při tělesných aktivitách
první pomoc při úrazech lehčího charakteru
Kompetence pracovní
příklady nutnosti dodržování pravidel ve sportu, v celém životě
vyhledávání možných rizik při pohybových činnostech a hledání cest jejich minimalizace
zpracovávání a prezentace naměřených výkonů

Učební plán předmětu
Ročník 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dotace 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Povinnost

(skupina)
povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný

Dotace
skupiny
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1. ročník - dotace: 2, povinný

Zdraví
výstupy učivo

● Spojuje pravidelnou každodenní
pohybovou činnost se zdravím a
využívá nabízené příležitosti.
Respektuje význam přípravy organismu
před cvičením.

● Uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech
ve známých prostorech školy.
Používá vhodné oblečení a obuv pro
sport,dodržuje pokyny pro bezpečnost při
pohybových činnostech.

význam pohybu pro zdraví
příprava organismu
správné držení těla, správné zvedání zátěže;
průpravná, kondiční, kompenzační a
relaxační cvičení;
hygiena při Tv a plavání
bezpečnost při pohybových činnostech

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Seberegulace a sebeorganizace

Pohybové dovednosti
výstupy učivo

● Zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové
činnosti jednotlivce nebo činnosti
prováděné ve skupině; usiluje o jejich
zlepšení.
Předvede v souladu s individuálním
předpoklady základní pohybové výkony,
usiluje o jejich zlepšení.

● Spolupracuje při jednoduchých
týmových pohybových činnostech a
soutěžích.
Ovládá a dodržuje základní pravidla
sportovních her, spolupracuje s ostatními
hráči, dodržuje pravidla fair play.

základy gymnastiky: kotoul vpřed, šplh na
tyči s přírazem, cvičení s náčiním /švihadla,
míče/;
cvičení s hudbou nebo rytmickým
doprovodem; cvičení na nářadí /kruhy,
žebřiny, lavičky/;
základy atletiky: rychlý běh, skok daleký, hod
míčkem;
minifotbal, minikošíková, vybíjená /
manipulace s míčem, herní činnosti
jednotlivce, spolupráce ve hře/;
pohybpvé hry;
turistika /chůze v terénu, překonávání
překážek/;
plavání: hygiena plavání, základní plavecké
dovednosti /dýchání do vody, splývání/

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Kooperace a kompetice
Spolupracuje při sportovních aktivitách.

Pohybové učení - organizace
výstupy učivo
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● Reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci.
Reaguje na jednoduché povely a signály.

základní tělocvičné názvosloví
řad, dvojřad, družstva;
povely:pozor, pohov, rozchod

přesahy
Z:
M (1. ročník) :  Geometrie v rovině a v prostoru

2. ročník - dotace: 2, povinný

Zdraví
výstupy učivo

● Spojuje pravidelnou každodenní
pohybovou činnost se zdravím a
využívá nabízené příležitosti.
Respektuje význam přípravy organismu
před cvičením.

● Uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech
ve známých prostorech školy.
Používá vhodné oblečení a obuv pro
sport, dodržuje pokyny pro bezpečnost při
pohybových činnostech.

význam pohybu pro zdraví
příprava organismu
správné držení těla, správné zvedání zátěže;
průpravná, kondiční, kompenzační a
relaxační cvičení;
hygiena při Tv a plavání
bezpečnost při pohybových činnostech

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Seberegulace a sebeorganizace

Pohybové dovednosti
výstupy učivo

● Zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové
činnosti jednotlivce nebo činnosti
prováděné ve skupině; usiluje o jejich
zlepšení.
Ovládá a dodržuje základní pravidla
sportovních her, spolupracuje s ostatními
hráči, dodržuje pravidla fair play.

● Spolupracuje při jednoduchých
týmových pohybových činnostech a
soutěžích.
Ovládá a dodržuje základní pravidla
sportovních her, spolupracuje s ostatními
hráči, dodržuje pravidla fair play.

základy gymnastiky: kotoul vpřed, šplh na
tyči s přírazem, cvičení s náčiním /švihadla,
míče/;
cvičení s hudbou nebo rytmickým
doprovodem; cvičení na nářadí /kruhy,
žebřiny, lavičky/;
základy atletiky: rychlý běh, skok daleký, hod
míčkem;
minifotbal, minikošíková, vybíjená /
manipulace s míčem, herní činnosti
jednotlivce, spolupráce ve hře/;
pohybpvé hry;
turistika /chůze v terénu, překonávání
překážek/;
plavání: hygiena plavání, základní plavecké
dovednosti /dýchání do vody, splývání/

průřezová témata
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Kooperace a kompetice
Spolupracuje při sportovních aktivitách.

Pohybové učení - organizace
výstupy učivo

● Reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci.
Reaguje na jednoduché povely a signály.

základní tělocvičné názvosloví
řad, dvojřad, družstva;
povely:pozor, pohov, rozchod

3. ročník - dotace: 2, povinný

Zdraví
výstupy učivo

● Spojuje pravidelnou každodenní
pohybovou činnost se zdravím a
využívá nabízené příležitosti.
Respektuje význam přípravy organismu
před cvičením.

● Uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech
ve známých prostorech školy.
Používá vhodné oblečení a obuv pro
sport,dodržuje pokyny pro bezpečnost při
pohybových činnostech.

význam pohybu pro zdraví
příprava organismu
správné držení těla, správné zvedání zátěže;
průpravná, kondiční, kompenzační a
relaxační cvičení;
hygiena při Tv a plavání
bezpečnost při pohybových činnostech

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Seberegulace a sebeorganizace

Pohybové dovednosti
výstupy učivo

● Zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové
činnosti jednotlivce nebo činnosti
prováděné ve skupině; usiluje o jejich
zlepšení.
Předvede v souladu s individuálními
předpoklady základní pohybové výkony,
usiluje o jejich zlepšení.

● Spolupracuje při jednoduchých
týmových pohybových činnostech a
soutěžích.
Ovládá a dodržuje základní pravidla
sportovních her, spolupracuje s ostatními
hráči, dodržuje pravidla fair play.

základy gymnastiky:
kotoul vpřed a vzad;
šplh na tyči s přírazem;
cvičení s náčiním;
cvičení s hudbou nebo rytmickým
doprovodem; tanec;
cvičení na nářadí /kruhy, hrazda, žebřiny,
lavičky/;
základy atletiky: běžecká abeceda; nízký,
polovysoký start; skok daleký; hod míčkem
minifotbal, minikošíková, vybíjená, florbal /
manipulace s míčem, hokejkou,  herní
činnosti jednotlivce, spolupráce ve hře/
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plavání: hygiena plavání, základní plavecké
dovednosti /dýchání do vody, splývání/;
nácvik kraulu, znaku
pohybové hry;

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Kooperace a kompetice
Spolupracuje při sportovních aktivitách.

Pohybové učení - organizace
výstupy učivo

● Reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci.
Reaguje na jednoduché povely a signály.

základní tělocvičné názvosloví
řad, dvojřad, družstva;
povely:pozor, pohov, rozchod

4. ročník - dotace: 2, povinný

Zdraví
výstupy učivo

● Podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu; uplatňuje
kondičně zaměřené činnosti; projevuje
přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti.
Využívá základní způsoby rozvoje
kondičních a koordinačních předpokladů a
snaží se o zvyšování jejich úrovně.

● Uplatňuje pravidla hygieny a
bezpečného chování v běžném
sportovním prostředí; adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka.
Používá vhodné oblečení a obuv pro
sport,dodržuje pokyny pro bezpečnost při
pohybových činnostech; rozpozná vhodné
a nevhodné prostředí pro sport a TV.

význam pohybu pro zdraví
příprava organismu
správné držení těla, správné zvedání zátěže;
průpravná, kondiční, kompenzační a
relaxační cvičení;
hygiena při Tv a plavání
bezpečnost při pohybových činnostech

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Seberegulace a sebeorganizace

Pohybové dovednosti
výstupy učivo

● Podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu; uplatňuje
kondičně zaměřené činnosti; projevuje
přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti.

průpravná, kondiční, kompenzační a
relaxační cvičení;
pohybové hry;
turistika /chůze v terénu, překonávání
překážek, ochrana přírody/;
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Využívá základní způsoby rozvoje
kondičních a koordinačních předpokladů a
snaží se o zvyšování jejich úrovně.

● Zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové
dovednosti; vytváří varianty osvojených
pohybových her.
Předvede v souladu s individuálními
předpoklady základní pohybové výkony,
usiluje o jejich zlepšení; poskytne základní
dopomoc a záchranu při cvičení.

gymnastika: kotoul vpřed, vzad; přeskok /
průvlek přes 3 - 4 díly švédské bedny, odraz
z můstku/; hrazda; kladina; šplh;
cvičení s hudbou, krok přísunný, poskočný,
cval stranou;
plavání: hygiena plavání, nácvik kraulu,
znaku; prvky sebezáchrany;
minikopaná, minikošíková, miniházená,
minisofbal, vybíjená, florbal
atletika: běžecká abeceda, rychlý běh do 60
m, vytrvalý běh do 1000 m na dráze, běh
terénem do 15 minut; nízký, polovysoký start;
skok do dálky, hod míčkem;

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Kooperace a kompetice
Spolupracuje při sportovních aktivitách.

Pohybové učení - organizace
výstupy učivo

● 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.
Zvládá elementární herní činnosti
jednotlivce a využívá je v základních
kombinacích i v utkání podle
zjednodušených pravidel; uplatňuje zásady
fair play ve hře.

● Změří základní pohybové výkony a
porovná je s předchozími výsledky.
Zaznamená základní údaje o pohybových
výkonech a rozumí jim; porovná je s
předchozími výsledky.

základní tělocvičné názvosloví
základní povely
jednání fair play, olympijské ideály a symboly
informační zdroje o pohybových aktivitách
měření a posuzování pohybových dovedností
základní pravidla osvojovaných pohybových
činností

5. ročník - dotace: 2, povinný

Zdraví
výstupy učivo

● Zařazuje do pohybového režimu
korektivní cvičení, především v
souvislosti s jednostrannou zátěží nebo
vlastním svalovým oslabením.

význam pohybu pro zdraví
příprava organismu
správné držení těla, správné zvedání zátěže;
průpravná, kondiční, kompenzační a
relaxační cvičení;
hygiena při Tv a plavání
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Využívá osvojená kompenzační a
korektivní cvičení k regeneraci organismu.

● Uplatňuje pravidla hygieny a
bezpečného chování v běžném
sportovním prostředí; adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka.
Používá vhodné oblečení a obuv pro
sport, dodržuje pokyny pro bezpečnost při
pohybových aktivitách.

bezpečnost při pohybových činnostech

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Sebepoznání a sebepojetí

Pohybové dovednosti
výstupy učivo

● Zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové
dovednosti; vytváří varianty osvojených
pohybových her.
Předvede v souladu s individuálními
předpoklady základní pohybové výkony,
usiluje o jejich zlepšení; poskytne základní
dopomoc a záchranu při cvičení.

průpravná, kondiční, kompenzační a
relaxační cvičení;
pohybové hry;
turistika /chůze v terénu, překonávání
překážek; ochrana přírody/
gymnastika: kotoul vpřed, vzad; stoj na rukou
s dopomocí učitele; přeskok /roznožka přes
kozu, odraz z můstku/; hrazda; kladina; šplh;
cvičení s hudbou; krok přeměnný; mazurka;
plavání: hygiena plavání; kraul, znak, nácvik
- prsa; dopomoc tonoucímu;
kopaná, minikošíková, miniházená, softbal,
florbal, vybíjená, přehazovaná;
základní cvičební polohy, postoje, pohyby
paží, nohou, trupu;
atletika: rychlý běh do 60 m, vytrvalý běh do
1000 m na dráze, běh terénem do 15 minut;
nízký, polovysoký start; skok daleký, skok
vysoký; hod míčkem;

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Kooperace a kompetice
Spolupracuje při sportovních aktivitách.

Pohybové učení - organizace
výstupy učivo

● Jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny
k vlastnímu provedení pohybové
činnosti.

základní tělocvičné názvosloví
základní povely
jednání fair play, olympijské ideály a symboly
informační zdroje o pohybových aktivitách
měření a posuzování pohybových dovedností
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Rozpozná správně provedený i
nezvládnutý pohyb.

● 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.
Zvládá elementární herní činnosti
jednotlivce a využívá je v základních
kombinacích i v utkání podle
zjednodušených pravidel; uplatňuje zásady
fair play ve hře; chápe základní role a
hráčské funkce v družstvu; zaznamená
výsledek utkání, pomáhá při rozhodování.

● Užívá při pohybové činnosti základní
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí
podle jednoduchého nákresu, popisu
cvičení.
Rozumí pojmům ze základního
tělocvičného názvosloví, používá je
při pohybové činnosti; předvede cvik
podle jednoduchého nákresu; reaguje na
smluvené povely a signály.

● Zorganizuje nenáročné pohybové
činnostin a soutěže na úrovni třídy.
Zorganizuje jednoduchou sportovní soutěž
na úrovni třídy.

● Změří základní pohybové výkony a
porovná je s předchozími výsledky.
Zaznamená základní údaje o pohybových
výkonech a rozumí jim; porovná je s
předchozími výsledky.

● Orientuje se v informačních zdrojích
o pohybových aktivitách a sportvních
akcích ve škole i v místě bydliště;
samostatně získá potřebné informace.
Samostatně vyhledá informace o
sportovních akcích pořádaných v rámci
školy i bydliště.

základní pravidla osvojovaných pohybových
činností
organizace jednoduchých pohybových aktivit

6. ročník - dotace: 2, povinný

Zdraví
výstupy učivo



ŠVP - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola"

Generováno programem SMILE verze 2.1.2-0522, vlastníkem licence je Základní škola Žlutice, okres
Karlovy Vary, IČ: 47701412.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.

Strana 333 z 394

● Aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové
činnosti zařazuje pravidelně a s
konkrétním účelem; odmítá drogy a
jiné škodliviny jako neslučitelné se
sportovní etikou a zdravím, upraví
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům
k znečištění ovzduší.
Změří srdeční frekvenci, stanoví, jak tento
údaj využít pro úpravu pohybové zátěže.
Posoudí praktické jednání a rozhodování
i ve vypjatých situacích (úraz, nevhodné
klimatické podmínky, znečištěné ovzduší..).
Sestaví svůj pohybový režim, pravidelně
se věnuje některému sportu nebo jiné
pohybové aktivitě.
Používá základní cviky a sestavy pro různé
účely a dovede je převážně samostatně
využít v denním režimu.
Připraví se samostatně pro různou
pohybovou činnost.
Pečuje o svoji tělesnou zdatnost a zdraví.

Význam biorytmů pro zdraví a pohybovou
aktivitu.
Základní význam jednotlivých druhů cvičení a
jejich použití v denním režimu.
Zdravý životní styl, odmítání škodlivin.

přesahy
Do:
VZ (6. ročník) :  Zdraví
VZ (6. ročník) :  Zdravý způsob života

Pohybové dovednosti
výstupy učivo

● Zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové
dovednosti a tvořivě je aplikuje
ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech; posoudí provedení
osvojované pohybové činnosti, označí
zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny.
Rozpozná význam atletiky jako
vhodné průpravy pro jiné sporty.
Provede organizaci jednotlivých
soutěží, změří a zapíše výkony.
Užívá a rozpozná základní startovní povely.
Užívá základy techniky dalších
osvojovaných disciplín.
Aplikuje průpravná cvičení pro jednotlivé
atletické činnosti.
Dokáže sestavit tabulky rekordů.

Atletika
Průpravná cvičení pro jednotlivé atletické
činnost : běh (rychlý,vytrvalostní), skok
(daleký,vysoký), hod (míčkem,granátem)
Sportovní hry
Radost ze hry, prožitek spolupráce
Význam sportovních her pro rozvoj herních
dovedností
Herní role a funkce (brankář, kapitán atd.)
Sportovní hry:fotba, basketbal, vybíjená,
přehazovaná, ringo, florbal, softbal
Gymnastika
Pojmy, odvozené cvičební polohy a postoje
Záchrana a dopomoc
Akrobacie- přeskoky,hrazda,kladina
Zapojení do řízení a samostatného
hodnocení kvality
Rytmická a kondiční gymnastika
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Zdůvodní význam pohybových her pro
navazování a upevňování mezilidských
kontaktů.
Snaží se o fair play jednání při
hrách, má radost ze hry, ne z prohry
jiného.                                 Rozpozná, která
hra je vhodná pro určitý věk, počet hráčů,
prostředí.                                  Objasní, rozpozná
základní rozdíly mezi jednotlivými druhy
sportovníchher (kolektivní, individuální,
brankové, síťové, pálkové atd.)
Ovládá základní pravidla a uplatňuje je ve
hře.
Provede základní údržbu náčiní a
úpravu hřišť před utkáním a po
utkání.                                   Rozpozná základní
herní činnost jednotlivce a kombinace a
uplanuje je ve hře.                          Určí taktiku
hry a dodržuje ji za pomoci spolužáků a
učitele.
Rozliší několik her z každé skupiny, aplikuje
herní dovednosti a samostatně posuzuje
hru.       Fotbal -zvládá základní herní
činnosti jednotlivce (přihrávka, vhazování
míče, střelba z místa, střelba po vedení
míče, uvolňování hráče, zpracování míče).
Basketbal -zvládá základní herní činnosti
jednotlivce (uvolňování hráče s míčem a
bez míče, přihrávka jednoruč a obouruč,
střelba, rozskok, při hře používá osobní
obranu).
Florbal-přihrávka, střelba, zvládá utkání
4+0.
Softbal- Přihraje a chytí míč. Odpálí míček.
Zašlápne metu. Používá zjednodušená
pravidla softbalu.
Ringo-Vysvětlí základní pravidla ringo.
Hraje ringo.
Vybíjená -hraje vybíjenou. Zvládá základní
pravidla pro vybíjenou. Hází s protilehlou
nohou vpředu.
Přehazovaná – Chápe význam
přehazované pro pozdější výuku odbíjené.
Hraje přehazovanou.
Používá aktivně osvojované pojmy.
Ovládá bezpečně záchranu a
dopomoc při osvojovaných cvicích.
Předvede kotoul vpřed a vzad ve vazbách,

Různé druhy pohybu s hudebním a rytmickým
doprovodem
Technika a estetika pohybu
Rychlostně silová cvičení
Protahovací a napínací cvičení (strečink)
Turistika
Pobyt v přírodě
Orientace na mapě
Plavání
Základní plavecké disciplíny
Záchrana tonoucího
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roznožku přes nářadí výmyk, svis vznesmo,
svis střemhlav s dopomocí, základní skoky
na trampolínce, různé druhy chůze a
rovnovážné postoje na kladině.
Ukáže využité gymnastické prvky a
užívá při přípravě krátké sestavy.
Provádí zdravotně pohybové a kulturně
estetické funkce pohybu s hudebním
doprovodem.        Ukáže základní aerobní
cvičení s hudbou.
Rozezná bezpečně základní způsoby
rozvoje pohybových předpokladů i
korekce svalových oslabení a dovede
je převážně samostatně využívat.
Předvede šplh na tyči(laně).
Používá při cvičeních expandr, krátké
a dlouhé švihadlo, plný míč.
Vysvětlí pojem kruhový trénink.
Zhodnotí zdravotní a rozvojový význam
plavání.
Používá 2 plavecké způsoby,
startovní skok a obrátku.
Předvede první pomoc při záchraně
tonoucího.

● Dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a
dodržuje ji

● Rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího,
diváka, organizátora.

● Usiluje o zlepšení své fyzické zdatnosti,
z nabídky volí vhodný rozvojový
program.

● Samostatně se připraví před pohybovou
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní
činností - zatěžovanými svaly

● Uplatňuje vhodné a bezpečné chování
i v méně známém prostředí sportovišť,
přírody, silničního provozu; předvídá
možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim
svou činnost

přesahy
Z:
HV (6. ročník) :  Hudebně pohybové činnosti
M (6. ročník) :  Geometrie v rovině a v prostoru
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Pohybové učení - organizace
výstupy učivo

● Aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové
činnosti zařazuje pravidelně a s
konkrétním účelem; odmítá drogy a
jiné škodliviny jako neslučitelné se
sportovní etikou a zdravím, upraví
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům
k znečištění ovzduší.
Změří srdeční frekvenci, stanoví, jak tento
údaj využít pro úpravu pohybové zátěže.
Posoudí praktické jednání a rozhodování
i ve vypjatých situacích (úraz, nevhodné
klimatické podmínky, znečištěné ovzduší..).
Sestaví svůj pohybový režim, pravidelně
se věnuje některému sportu nebo jiné
pohybové aktivitě.
Používá základní cviky a sestavy pro různé
účely a dovede je převážně samostatně
využít v denním režimu.
Připraví se samostatně pro různou
pohybovou činnost.
Pečuje o svoji tělesnou zdatnost a zdraví.

● Rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího,
diváka, organizátora.

● Uplatňuje vhodné a bezpečné chování
i v méně známém prostředí sportovišť,
přírody, silničního provozu; předvídá
možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim
svou činnost

Člověk a sport
Pojmy osvojovaných činností
Základní pojmy spojené s jednotlivými druhy
cvičení
Pojmy olympijské disciplíny
Základní pravidla atletických soutěží
Základní techniky disciplín
Základy evidence výkonů
Základní principy pro řízení a rozhodování
pohybových her
Úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí ve hře
Základní pravidla sportovních her
Specifikace bezpečnosti a hygieny při
sportovních hrách
Příprava a organizace utkání
Úprava různých povrchů hřišť
Význam plavání pro zdraví a regeneraci
Uplatňování pravidel bezpečnosti silničního
provozu v roli chodce (běžce),
Ochrana přírody, základy orient, běhu,
topografické značky, práce s buzolou

7. ročník - dotace: 2, povinný

Pohybové dovednosti
výstupy učivo

● Zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové
dovednosti a tvořivě je aplikuje
ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech; posoudí provedení
osvojované pohybové činnosti, označí
zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny.

Atletika
Základní techniky disciplín
Průpravná cvičení pro jednotlivé atletické
činnost : běh (rychlý, vytrvalostní), skok
(daleký, vysoký), hod (míčkem, granátem)
Sportovní hry
Herní role a funkce (brankář, kapitán atd.)
Sportovní hry:fotbal, basketbal, vybíjená,
přehazovaná, ringo, florbal, softbal, volejbal
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Zařadí lyžování jako vhodnou
pohybovou i společenskou činnost.
Provede ošetření lyží.
Předvede první pomoc při úrazu na
lyžích.Uvědomuje si význam pobytu v zimní
krajině pro zdraví.
Zvládá základní dovednosti na běžeckých
a sjezdových lyžích, které mu umožní
bezpečný pohyb v nenáročném terénu.
Vyjmenuje zásady chování na společných
zařízeních -vleky,sjezdovky,běžecké tratě –
a řídí se jimi.
Chrání krajinu při zimních sportech.
Používá aktivně osvojované pojmy.
Ovládá bezpečně záchranu a
dopomoc při osvojovaných cvicích.
Předvede kotoul vpřed a vzad ve
vazbách,roznožku přes nářadí výmyk, svis
vznesmo, svis střemhlav s dopomocí,
základní skoky na trampolínce, různé druhy
chůze a rovnovážné postoje na kladině.
Ukáže využité gymnastické prvky a
užívá při přípravě krátké sestavy.
Provádí zdravotně pohybové a kulturně
estetické funkce pohybu s hudebním
doprovodem.        Ukáže základní aerobní
cvičení s hudbou.
Rozezná bezpečně základní způsoby
rozvoje pohybových předpokladů i
korekce svalových oslabení a dovede
je převážně samostatně využívat.
Předvede šplh na tyči (laně).
Používá při cvičeních expandr, krátké
a dlouhé švihadlo, plný míč.
Vysvětlí pojem kruhový trénink.
Zhodnotí zdravotní a rozvojový význam
plavání.
Používá 2 plavecké způsoby,startovní
skok a obrátku.
Předvede první pomoc při záchraně
tonoucího.

● Uplatňuje vhodné a bezpečné chování
i v méně známém prostředí sportovišť,
přírody, silničního provozu; předvídá
možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim
svou činnost

Lyžování
Jednoduché prvky při jízdě-
pluh,základní(kročný) oblouk, oblouk z
přívratu vyšší lyží
Gymnastika
Pojmy,odvozené cvičební polohy a postoje
Záchrana a dopomoc
Akrobacie-přeskoky, hrazda, kladina
Rytmická a kondiční gymnastika
Různé druhy pohybu s hudebním a rytmickým
doprovodem
Technika a estetika pohybu
Rychlostně silová cvičení
Protahovací a napínací cvičení (strečink)
Pohybové hry a netradiční pohybové činnosti
Plavání
Základní plavecké disciplíny
Záchrana tonoucího
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● Samostatně se připraví před pohybovou
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní
činností - zatěžovanými svaly

● Usiluje o zlepšení své fyzické zdatnosti,
z nabídky volí vhodný rozvojový
program.

● Dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a
dodržuje ji

přesahy
Z:
HV (7. ročník) :  Hudebně pohybové činnosti

Pohybové učení - organizace
výstupy učivo

● Aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové
činnosti zařazuje pravidelně a s
konkrétním účelem; odmítá drogy a
jiné škodliviny jako neslučitelné se
sportovní etikou a zdravím, upraví
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům
k znečištění ovzduší.
Změří srdeční frekvenci, stanoví, jak
tento údaj využít pro úpravu pohybové
zátěže.                  Posoudí praktické jednání a
rozhodování i ve vypjatých situacích (úraz,
nevhodné klimatické podmínky, znečištěné
ovzduší...).
Sestaví svůj pohybový režim, pravidelně
se věnuje některému sportu nebo jiné
pohybové aktivitě.
Používá základní cviky a sestavy pro různé
účely a dovede je převážně samostatně
využít v denním režimu.
Připraví se samostatně pro různou
pohybovou činnost.
Pečuje o svoji tělesnou zdatnost a zdraví.

● Zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové
dovednosti a tvořivě je aplikuje ve
hře, soutěži, při rekreačních činnostech;
posoudí provedení osvojované
pohybové činnosti, označí zjevné
nedostatky a jejich možné příčiny;
užívá osvojované názvosloví na úrovni

Člověk a sport
Pojmy osvojovaných činností
Základní pojmy spojené s jednotlivými druhy
cvičení
Pojmy olympijské disciplíny
Základní pravidla atletických soutěží
Základní techniky disciplín
Základy evidence výkonů
Základní principy pro řízení a rozhodování
pohybových her
Úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí ve hře
Základní pravidla sportovních her
Specifikace bezpečnosti a hygieny při
sportovních hrách
Příprava a organizace utkání
Úprava různých povrchů hřišť
Význam plavání pro zdraví a regeneraci
Uplatňování pravidel bezpečnosti silničního
provozu v roli chodce (běžce),
Ochrana přírody, základy orient, běhu,
topografické značky, práce s buzolou
Lyžování
Osvojení sportu na horách
Ošetření lyží a bot
Způsoby záchrany a přivolání pomoci
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cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře
novin a časopisů, uživatele internetu;
naplňuje ve školních podmínkách
základní olympijské myšlenky - čestné
soupeření, respekt k opačnému pohlaví,
ochranu přírody při sportu; sleduje
určené prvky pohybové činnosti a
výkony, eviduje je a vyhodnotí.
Rozpozná význam atletiky jako
vhodné průpravy pro jiné sporty.
Provede organizaci jednotlivých
soutěží, změří a zapíše výkony.
Užívá a rozpozná základní startovní povely.
Užívá základy techniky dalších
osvojovaných disciplín.
Aplikuje průpravná cvičení pro jednotlivé
atletické činnosti.
Dokáže sestavit tabulky rekordů.
Zdůvodní význam pohybových her pro
navazování a upevňování mezilidských
kontaktů.
Snaží se o fair play jednání při
hrách, má radost ze hry, ne z prohry
jiného.                                 Rozpozná, která
hra je vhodná pro určitý věk, počet hráčů,
prostředí.                                  Objasní,
rozpozná základní rozdíly mezi jednotlivými
druhy sportovních her (kolektivní,
individuální, brankové, síťové, pálkovéatd.)
Ovládá základní pravidla a uplatňuje je ve
hře.
Provede základní údržbu náčiní a
úpravu hřišť před utkáním a po
utkání                                   Rozpozná základní
herní činnost jednotlivce a kombinace a
uplanuje je ve hře.                          Určí taktiku
hry a dodržuje ji za pomoci spolužáků a
učitele.
Rozliší několik her z každé skupiny, aplikuje
herní dovednosti a samostatně posuzuje
hru.       Fotbal - zvládá základní herní
činnosti jednotlivce (přihrávka, vhazování
míče, střelba z místa, střelba po vedení
míče, uvolňování hráče, zpracování míče)
Basketbal-zvládá základní herní činnosti
jednotlivce (uvolňování hráče s míčem a
bez míče, přihrávka jednoruč a obouruč,
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střelba, rozskok,při hře používá osobní
obranu)
Florba - přihrávka, střelba, zvládá utkání
4+0.
Softbal - Přihraje a chytí míč. Odpálí míček.
Zašlápne metu. Používá zjednodušená
pravidla softbalu.
Ringo - Vysvětlí základní pravidla ringo.
Hraje ringo.
Vybíjená - hraje vybíjenou. Zvládá základní
pravidla pro vybíjenou. Hází s protilehlou
nohou vpředu.
Přehazovaná – Chápe význam
přehazované pro pozdější výuku odbíjené.
Hraje přehazovanou.
Volejbal - Zvládá utkání na
zmenšeném hřišti, vysvětlí základy herních
systémů, zvládá základní herní činnosti
jednotlivce( odbití obouruč vrchem,
spodem,přihrávka, nahrávka).

● Uplatňuje vhodné a bezpečné chování
i v méně známém prostředí sportovišť,
přírody, silničního provozu; předvídá
možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim
svou činnost

● Rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího,
diváka, organizátora.

přesahy
Do:
VZ (7. ročník) :  Zdravý způsob života
VZ (7. ročník) :  Rizika ohrožující zdraví

8. ročník - dotace: 2, povinný

Pohybové dovednosti
výstupy učivo

● Zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové
dovednosti a tvořivě je aplikuje
ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech; posoudí provedení
osvojované pohybové činnosti, označí
zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny.
Konkretizace viz 7.ročník.

Atletika
Základní techniky disciplín
Průpravná cvičení pro jednotlivé atletické
činnost : běh (rychlý, vytrvalostní), skok
(daleký, vysoký), hod granátem, vrh koulí)
Sportovní hry
Herní role a funkce (brankář, kapitán atd.)
Sportovní hry:fotbal, basketbal, vybíjená,
přehazovaná, ringo, florbal, softbal, volejbal
Gymnastika
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● Samostatně se připraví před pohybovou
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní
činností - zatěžovanými svaly

● Usiluje o zlepšení své fyzické zdatnosti,
z nabídky volí vhodný rozvojový
program.

● Dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a
dodržuje ji

Pojmy,odvozené cvičební polohy a postoje
Záchrana a dopomoc
Akrobacie-přeskoky, hrazda, kladina
Rytmická a kondiční gymnastika
Různé druhy pohybu s hudebním a rytmickým
doprovodem
Technika a estetika pohybu
Rychlostně silová cvičení
Protahovací a napínací cvičení (strečink)
Pohybové hry a netradiční pohybové činnosti
Plavání
Základní plavecké disciplíny

přesahy
Z:
HV (8. ročník) :  Hudebně pohybové činnosti

Pohybové učení - organizace
výstupy učivo

● Aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové
činnosti zařazuje pravidelně a s
konkrétním účelem; odmítá drogy a
jiné škodliviny jako neslučitelné se
sportovní etikou a zdravím, upraví
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům
k znečištění ovzduší.
Změří srdeční frekvenci, stanoví, jak
tento údaj využít pro úpravu pohybové
zátěže.                  Posoudí praktické jednání a
rozhodování i ve vypjatých situacích (úraz,
nevhodné klimatické podmínky, znečištěné
ovzduší...).
Sestaví svůj pohybový režim, pravidelně
se věnuje některému sportu nebo jiné
pohybové aktivitě.
Používá základní cviky a sestavy pro různé
účely a dovede je převážně samostatně
využít v denním režimu.
Připraví se samostatně pro různou
pohybovou činnost.
Pečuje o svoji tělesnou zdatnost a zdraví.
Sestaví si svůj individuální ozdravný
program a vytvoří denní režim v souladu se
zásadami zdravého životního stylu.
Odmítá drogy a jiné škodliviny jako
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím.

● Zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové

Člověk a sport
Pojmy osvojovaných činností
Základní pojmy spojené s jednotlivými druhy
cvičení
Pojmy olympijské disciplíny
Základní pravidla atletických soutěží
Základní techniky disciplín
Základy evidence výkonů
Základní principy pro řízení a rozhodování
pohybových her
Úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí ve hře
Základní pravidla sportovních her
Specifikace bezpečnosti a hygieny při
sportovních hrách
Příprava a organizace utkání
Úprava různých povrchů hřišť
Význam plavání pro zdraví a regeneraci
Uplatňování pravidel bezpečnosti silničního
provozu v roli chodce (běžce),
Ochrana přírody, základy orient, běhu,
topografické značky, práce s buzolou
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dovednosti a tvořivě je aplikuje ve
hře, soutěži, při rekreačních činnostech;
posoudí provedení osvojované
pohybové činnosti, označí zjevné
nedostatky a jejich možné příčiny;
užívá osvojované názvosloví na úrovni
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře
novin a časopisů, uživatele internetu;
naplňuje ve školních podmínkách
základní olympijské myšlenky - čestné
soupeření, ochrana přírody při sportu;
sleduje určené prvky pohybové činnosti
a výkony, eviduje je a vyhodnotí.
Konkretizace viz 7.ročník.

● Uplatňuje vhodné a bezpečné chování
i v méně známém prostředí sportovišť,
přírody, silničního provozu; předvídá
možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim
svou činnost

● Zpracuje naměřená data a informace o
pohybových aktivitách a podílí se na
jejich prezentaci.

● Zorganizuje samostatně i v týmu
jednoduché turnaje, závody, turistické
akce na úrovni školy; spolurozhoduje
osvojované hry a soutěže

● Rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího,
diváka, organizátora.

přesahy
Do:
P (8. ročník) :  Biologie člověka

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Kreativita
Zorganizuje jednoduché závody, turnaj, ...
- Kooperace a kompetice
V týmu zorganizuje jednoduché závody, turnaj, ...

9. ročník - dotace: 2, povinný

Pohybové dovednosti
výstupy učivo
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● Zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové
dovednosti a tvořivě je aplikuje
ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech; posoudí provedení
osvojované pohybové činnosti, označí
zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny.
Konkretizace viz 7.ročník.

● Samostatně se připraví před pohybovou
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní
činností - zatěžovanými svaly

● Usiluje o zlepšení své fyzické zdatnosti,
z nabídky volí vhodný rozvojový
program.

● Dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a
dodržuje ji

Atletika
Základní techniky disciplín
Průpravná cvičení pro jednotlivé atletické
činnost : běh (rychlý, vytrvalostní), skok
(daleký, vysoký), hod granátem, vrh koulí)
Sportovní hry
Herní role a funkce (brankář, kapitán atd.)
Sportovní hry:fotbal, basketbal, vybíjená,
přehazovaná, ringo, florbal, softbal, volejbal
Gymnastika
Pojmy,odvozené cvičební polohy a postoje
Záchrana a dopomoc
Akrobacie-přeskoky, hrazda, kladina
Rytmická a kondiční gymnastika
Různé druhy pohybu s hudebním a rytmickým
doprovodem
Technika a estetika pohybu
Rychlostně silová cvičení
Protahovací a napínací cvičení (strečink)
Pohybové hry a netradiční pohybové činnosti
Plavání
Základní plavecké disciplíny

přesahy
Z:
HV (9. ročník) :  Hudebně pohybové činnosti

Pohybové učení - organizace
výstupy učivo

● Aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové
činnosti zařazuje pravidelně a s
konkrétním účelem; odmítá drogy a
jiné škodliviny jako neslučitelné se
sportovní etikou a zdravím, upraví
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům
k znečištění ovzduší.

● Zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové
dovednosti a tvořivě je aplikuje ve
hře, soutěži, při rekreačních činnostech;
posoudí provedení osvojované
pohybové činnosti, označí zjevné
nedostatky a jejich možné příčiny;
užívá osvojované názvosloví na úrovni
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře
novin a časopisů, uživatele internetu;
naplňuje ve školních podmínkách
základní olympijské myšlenky - čestné

Člověk a sport
Pojmy osvojovaných činností
Základní pojmy spojené s jednotlivými druhy
cvičení
Pojmy olympijské disciplíny
Základní pravidla atletických soutěží
Základní techniky disciplín
Základy evidence výkonů
Základní principy pro řízení a rozhodování
pohybových her
Úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí ve hře
Základní pravidla sportovních her
Specifikace bezpečnosti a hygieny při
sportovních hrách
Příprava a organizace utkání
Úprava různých povrchů hřišť
Význam plavání pro zdraví a regeneraci
Uplatňování pravidel bezpečnosti silničního
provozu v roli chodce (běžce),
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soupeření, ochrana přírody při sportu;
sleduje určené prvky pohybové činnosti
a výkony, eviduje je a vyhodnotí.
Konkretizace viz 7.ročník.

● Uplatňuje vhodné a bezpečné chování
i v méně známém prostředí sportovišť,
přírody, silničního provozu; předvídá
možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim
svou činnost

● Zpracuje naměřená data a informace o
pohybových aktivitách a podílí se na
jejich prezentaci.

● Zorganizuje samostatně i v týmu
jednoduché turnaje, závody, turistické
akce na úrovni školy; spolurozhoduje
osvojované hry a soutěže

● Rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího,
diváka, organizátora.

Ochrana přírody, základy orient, běhu,
topografické značky, práce s buzolou

přesahy
Do:
P (8. ročník) :  Biologie člověka

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Kreativita
Zorganizuje jednoduché závody, turnaj, ...
- Kooperace a kompetice
V týmu zorganizuje jednoduché závody, turnaj, ...
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4.9 Člověk a svět práce

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. Koncepce vzdělávací oblasti
člověk a svět práce vychází z konkrétních životních situací, v nichž žáci přicházejí do přímého
kontaktu s lidskou činností a technikou v jejich rozmanitých
podobách a širších souvislostech.
Vzdělávací oblast člověk a svět práce se cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a
návyky a doplňuje celé základní vzdělání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka
v dalším životě a ve společnosti. Tím se odlišuje od ostatních vzdělávacích oblastí a je
jejich určitou protiváhou. Je založena na tvůrčí myšlenkové spoluúčasti žáků. Vzdělávací
obsah vzdělávacího oboru člověk a svět práce je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické
okruhy: Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce, Příprava pokrmů,
které jsou pro školu povinné. Na 2. stupni je rozdělen na šest tematických okruhů: Práce
s technickými materiály, Design a konstruování, Pěstitelské práce a chovatelství, Provoz
a údržba domácnosti, Příprava pokrmů, Svět práce. Tematické okruhy na 2. stupni tvoří
nabídku, z níž školy vybírají podle svých podmínek a pedagogických záměrů, kromě povinného
tematického okruhu Svět práce, minimálně další dva tematické okruhy. Vybrané tematické
okruhy je nutné realizovat v plném rozsahu.
Tematický okruh Svět práce je určen pro 8. a 9. ročník i odpovídající ročníky víceletých středních
škol. Je povinný pro všechny žáky v plném rozsahu a lze jej zařadit již od 7. ročníku. Vzdělávací
obsah je realizován v průběhu celého základního vzdělávání a je určen všem žákům
(tedy chlapcům i dívkám bez rozdílu). Žáci se učí pracovat s různými materiály a osvojují
si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní
činnost samostatně i v týmu. Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k
dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. V závislosti na věku žáků se postupně
buduje systém, který žákům poskytuje důležité informace ze sféry výkonu práce a pomáhá
jim při odpovědném rozhodování o dalším profesním zaměření. Proto je vhodné zařazovat do
vzdělávání žáků co největší počet tematických okruhů.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků
tím, že vede žáky k:
- pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce
- osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, k
organizaci a plánování práce a k používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci i
v běžném životě
- vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů, k uplatňování tvořivosti a vlastních
nápadů při pracovní činnosti a k vynakládání úsilí na dosažení kvalitního výsledku
- poznání, že technika jako významná součást lidské kultury je vždy úzce spojena s pracovní
činností člověka
- autentickému a objektivnímu poznávání okolního světa, k potřebné sebedůvěře, k novému
postoji a hodnotám ve vztahu k práci člověka, technice a životnímu prostředí
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- chápání práce a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci, sebeaktualizaci a k rozvíjení
podnikatelského myšlení
- orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a osvojení
potřebných poznatků a dovedností významných pro možnost uplatnění, pro volbu vlastního
profesního zaměření a pro další životní a profesní orientaci
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4.9.1 Člověk a svět práce

Obor Člověk a svět práce vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v různých
oborech lidské činnosti a přispívá k vytvoření životní a profesní orientace žáků.
Napomáhá rozvoji klíčových kompetencí.
Kompetence k učení
praktické osvojování práce podle návodu
vedení žáků k plánování činností při práci s technickými materiály a při přípravě pokrmů
předkládání dostatečného množství příkladů pro pochopení technické dokumentace
jednoduchých zařízení
poznávání výhod pořizování náčrtu při nejrůznějších činnostech
poznávání vlastností materiálů a surovin a jejich použitelnost
Kompetence k řešení problémů
uvědomování si potřeby praktického ověřování řešení problémů
aplikace řešení při obdobných zadání a hledání nových způsobů využití dovedností při práci s
technickými materiály a přípravě pokrmů
předkládání dostatečného množství příkladů nutnosti být schopen prakticky používat osvojené
poznatky pro uplatnění na trhu práce
Kompetence komunikativní
vedení k účinné komunikaci při práci s technickými materiály
seznamování s přesným významem pojmů se vztahem k práci s technickými materiály a při
přípravě pokrmů
předkládání dostatku podnětů a příležitostí pro vlastní prezentaci žáků
Kompetence sociální a personální
spolupráce ve dvojici a v malé skupině
přiřazování různých rolí v pracovní skupině a jejich prožívání
zážitek uvědomování si potřeby ohleduplnosti na pracovišti
Kompetence občanské
umožnění tvořivého přístupu žáků k plnění zadaných témat
Kompetence pracovní
vedení k uvědomělému, správnému a bezpečnému používání všech používaných nástrojů a
materiálů
vedení ke snaze o provedení práce v co nejlepší kvalitě
Průřezová témata
Osobnostní a sociální
Žák zdokonaluje studijní dovednosti, schopnost komunikovat a pracovat v týmu, učí se
obhajovat své postoje, respektovat názory jiných.
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Cílem předmětu je rozvíjení technologických postupů a návyků při práci s materiály. Žák se
seznámí se základy technického kreslení a zobrazování. Pozná základní vlastnosti materiálů
a možnosti jejich využití v technické praxi. Při pracovních postupech dodržuje obecné zásady
bezpečnosti a hygieny. Umí bezpečně užívat ruční nástroje.

Učební plán předmětu
Ročník 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dotace 1 1 1 1 1 1 1 1 0 + 1

Povinnost

(skupina)
povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný

Dotace
skupiny

1. ročník - dotace: 1, povinný

Praktické činnosti
výstupy učivo

● Vytváří jednoduchými postupy různé
předměty z tradičních i netradičních
materiálů.
Obreslí, vystřihne, ohýbá, spojuje,
modeluje jednoduché tvary, zvládá
jednoduchou prostorovou vystřihovánku,
propichuje, navléká přírodniny, pracuje ve
vánočních a velikonočních dílnách.

● Pracuje podle slovního návodu a
předlohy.

● Zvládá elementárnídovednosti a
činnosti při práci se stavebnicemi.
Sestaví modely podle předlohy i podle
vlastní představy.

● Pečuje o nenáročné rostliny.
Zalévá květiny, kypří půdu, pěstuje některé
plodiny (hrách, fazole, obilí).

● Chová se vhodně při stolování.
Prostírá stůl pro každodenní a slavnostní
stolování.

Vlastnosti materiálu, pracovní pomůcky a
nástroje, jednoduché pracovní operace a
postupy, organizace práce, lidové zvyky,
tradice, řemesla.
Jednoduché pracovní operace a postupy,
organizace práce.
Stavebnice, sestavování modelů, práce s
návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem.
Základní podmínky pro pěstování pokojových
rostlin, rostliny jedovaté, rostliny jako drogy,
alergie. Pěstování rostlin ze semen.
Jednoduchá úprava stolu, pravidla
správného stolování. Základní vybavení
kuchyně.

přesahy
Z:
M (1. ročník) :  Číslo a početní operace
M (1. ročník) :  Závislosti, vztahy a práce s daty

2. ročník - dotace: 1, povinný
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Praktické činnosti
výstupy učivo

● Vytváří jednoduchými postupy různé
předměty z tradičních i netradičních
materiálů.
Překládá, skládá, trhá, nalepuje, stříhá,
ohýbá, spojuje a obkresluje podle šablony,
vystřihne, slepí, modeluje jednoduché
tvary, propichuje, navléká přírodniny,
pracuje ve vánočních a velikonočních
dílnách.

● Pracuje podle slovního návodu a
předlohy.

● Zvládá elementárnídovednosti a
činnosti při práci se stavebnicemi.
Sestaví modely podle předlohy i podle
vlastní představy.

● Pečuje o nenáročné rostliny.
Zalévá květiny, kypří půdu, pěstuje některé
plodiny (hrách, fazole, obilí).

● Chová se vhodně při stolování.
Prostírá stůl pro každodenní a slavnostní
stolování.

Vlastnosti materiálu, pracovní pomůcky
a nástroje, jednoduché pracovní operace
a postupy, organizace práce, lidové
zvyky,tradice, řemesla.
Jednoduché pracovní operace a postupy,
organizace práce.
Stavebnice, sestavování modelů, práce s
návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem.
Základní podmínky pro pěstování rostlin,
půda, výživa, osivo, pěstování rostlin ze
semen, pěstování pokojových rostlin.
Jednoduchá úprava stolu, pravidla
správného stolování. Základní vybavení
kuchyně.

přesahy
Z:
M (2. ročník) :  Geometrie v rovině a v prostoru

3. ročník - dotace: 1, povinný

Praktické činnosti
výstupy učivo

● Vytváří jednoduchými postupy různé
předměty z tradičních i netradičních
materiálů.
Rozlišuje běžně užívané druhy papírů,
papír překládá, vyrábí jednoduchý výrobek,
odtrhne naznačenou část, vystřihne
nakreslený tvar, čistě slepí, nalepí
vystřižené tvary, z drobného materiálu
vyrábí jednoduchý výrobek, k práci volí
vhodné nástroje, bezpečně s nimi zachází,
dokáže navléknout nit a přišít knoflík,
dovede ušít 2 kusy látky k sobě.

Základní podmínky pro pěstování pokojových
rostlin, rostliny jedovaté, rostliny jako drogy,
alergie. Pěstování rostlin ze semen.
Jednoduché pracovní operace a postupy,
organizace práce.
Stavebnice (plošné, prostorové, konstrukční),
sestavování modelů, práce s jednoduchým
náčrtem.
Pozorování rostlin ze semen v místnosti,
pěstování pokojových rostlin.
Základní vybavení kuchyně, jednoduchá
úprava stolu, pravidla správného stolování,
jednoduchý pokrm.
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● Pracuje podle slovního návodu a
předlohy.
Vytváří přiměřenými pracovními operacemi
a postupy (na základě své fantazie a
představivosti) výrobky z daného materiálu.
Využívá při tvořivých činnostech prvky
lidových tradic. Volí vhodné pracovní
pomůcky, nástroje a náčiní. Udržuje
pořádek na pracovním stole.

● Zvládá elementární dovednosti a
činnosti při práci se stavebnicemi.
Pracuje s některou ze stavebnic, vytvoří
několik výrobků podle předlohy i podle své
představy.

● Provádí pozorování přírody,
zaznamenává a zhodnotí výsledky
pozorování.
Pozoruje klíčení semen fazole nebo
hrachu, vede první jednoduché záznamy
o postupu práce a o časovém pozorování
růstu a vývoje rostlin.

● Připraví tabuli pro jednoduché
stolování.
Dodržuje pravidla správného stolování
a správného společenského chování,
udržuje čistotu pracovních ploch, připraví
jednoduchý pokrm, orientuje se v
základním vybavení kuchyně.

přesahy
Z:
M (3. ročník) :  Geometrie v rovině a v prostoru

4. ročník - dotace: 1, povinný

Praktické činnosti
výstupy učivo

● Vytváří přiměřenými pracovními
operacemi a postupy na základě své
představivosti různé výrobky z daného
materiálu.
Rozlišuje běžně užívané druhy papírů,
papír překládá, vyrábí jednoduchý výrobek,
odtrhne naznačenou část, vystřihne
nakreslený tvar, čistě slepí, nalepí
vystřižené tvary, z drobného materiálu

Vlastnosti materiálu, pracovní pomůcky a
nástroje, přírodniny, mod. hmota, papír a
karton, textil.
Lidové zvyky, tradice, řemesla.
Záklydy hygieny a bezpečnosti práce, první
pomoc.
Stavebnice (plošné, prostorové, konstrukční),
sestavování modelů.
Práce s návodem a jednoduchou předlohou.
Záklydy hygieny a bezpečnosti práce.
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vyrábí jednoduchý výrobek, k práci volí
vhodné nástroje, bezpečně s nimi zachází,
pozná rub a líc tkaniny, vyrobí jednoduchý
šitý výrobek.

● Využívá při tvořivých činnostech prvky
lidových tradic.
Pracuje ve velikonočních a vánočních
dílnách.

● Udržuje pořádek na pracovním místě a
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce,poskytne první pomoc při úrazu.
Udržuje pořádek na pracovním místě,
poskytne první pomoc při drobném
poranění.

● Provádí při práci se stavebnicemi
jednoduchou montáž a demontáž.
Provádí montáž a demontáž modelů.

● Pracuje podle slovního návodu a
předlohy.
Zhotoví jednoduchý náčrt, pracuje s
návodem a předlohou.

● Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce,poskytne první pomoc při úrazu.
Poskytne první pomoc při drobném
poranění.

● Provádí jednoduché pěstitelské
činnosti,samostatně vede pěstitelské
pokusy,pozorování.
Vede pozorování a pokusy, vytvoří záznam
o postupech činnosti.

● Ošetřuje a pěstuje podle daných zásad
pokojové a jiné rostliny.
Zalévá, kypří přihnojuje, přesazuje,
předpěstovává rostliny.

● Orientuje se v základním vybavení
kuchyně.
Pojmenuje základní vybavení kuchyně.

● Připraví samostatně jednoduchý pokrm.
Připraví jednoduché pohoštění.

● Dodržuje pravidla správného stolování a
společenského chování.
Upraví stůl pro slavnostní stolování.

Pozorování rostlin ze semen v místnosti,
na zahradě (okrasné rostliny, léčivky, koření,
zelenina.)
Pěstování pokojových rostlin, rostliny
jedovaté, rostliny jako droga, alergie.
Základy hygieny a bezpečnosti práce.
Základní vybavení kuchyně.
Zásady zdravé výživy.
Jednoduchá úprava stolu, pravidla
správného stolování. Základní vybavení
kuchyně.
Základy hygieny a bezpečnosti práce.
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● Udržuje pořádek a čistotu pracovních
ploch,udržuje základy hygieny a
bezpečnosti práce,poskytne první
pomoc.
Provede základní úklid pracovních ploch a
nádobí, bezpečně zachází se základními
čistícími prostředky.

5. ročník - dotace: 1, povinný

Praktické činnosti
výstupy učivo

● Rozlišuje přírodní a technický
materiál, provádí jednoduché kartonážní
práce, vyrobí jednoduchý střih, ušije
jednoduchý výrobek z textilu, provede
drobnou opravu oděvu, rozdělí si práci
tak, aby při promyšleném postupu byl
výrobek hotov včas, vyrábí materiál
podle potřeby, zpracovává odpadový
materiál.
Pracuje ve vánočních a velikonočních
dílnách.

● Provádí montáž a demontáž modelů,
sestavuje složitější modely(pohyblivé).
Zhotoví jednoduchý náčrt, pracuje s
návodem a předlohou.

● Vypracuje plán pěstování zvolené
plodiny a tento plán dodržuje.
Zálévá, kypří, odstraňuje odumřelé
části, přihnojuje, přesazuje, řízkuje, volí
květináče podle kořenů, poznává semena,
plody, plevele, jednoduchá vazba a úprava
květin.

● Pojmenuje a bezpečně obsluhuje
základní spotřebiče (vařič, sporák).
Připraví jednoduché pohoštění, upraví stůl
pro oslavu narozenin, Vánoc, Velikonoc,
včetně běžné obsluhy.

Vlastnosti materiálu, pracovní pomůcky a
nástroje, přírodniny, mod. hmota, papír a
karton, textil.
Záklydy hygieny a bezpečnosti práce, první
pomoc.
Pozorování rostlin ze semen v místnosti, na
zahradě, rostliny jedovaté, okrasné.
Základy hygieny a bezpečnosti práce.

6. ročník - dotace: 1, povinný

Pěstitelství
výstupy učivo
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● Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce, poskytne první pomoc při úrazu -
volí podle druhu pěstitelských činností
správné pomůcky, nástroje a náčiní.
Dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany
při práci, technologickou kázeň a hygienu.
Zachází správně s používaným nářadím,
provádí jeho údržbu. Poskytne první pomoc
při úrazu.

● Ošetřuje a pěstuje podle daných
zásad pokojové i jiné rostliny, provádí
pozorování přírody, zaznamená a
zhodnotí výsledky pozorování.
Konkretizuje význam pěstování rostlin
pro člověka. Dokáže vysvětlit ekologické
požadavky na výživu a ochranu rostlin.
Vysvětlí vznik a význam půdy, popíše
složení. Porovná způsob zpracování na
velké ploše, zahradách, školním pozemku.
Dokáže zpracovat půdu na podzim a na
jaře před setím a výsadbou. Zhodnotí
význam přírodních a průmyslových hnojiv
pro výživu rostlin. Založí kompost, odebere
půdní vzorek k rozboru. Určí půdní
druh. Vysvětlí princip ochrany půdního
fondu. Rozpozná osivo,sadbu a výpěstky
běžných druhů zeleniny. Vysvětlí význam
pěstování zeleniny pro člověka. Zařazuje
vybrané druhy zeleniny do příslušných
skupin. Objasní podmínky a zásady
pěstování zeleniny, agrotechnické lhůty,
hloubka výsevu, spon. Jednoduchým
pokusem posoudí klíčivost osiva některých
druhů zeleniny. Rozliší způsoby pěstování
zeleniny ze sadby a z přímého výsevu.
Zvládá jednoduché postupy při pěstování
zeleniny- příprava záhonů, výsev,výsadba,
ošetřování.

Bezpečnost a hygiena práce.
Pěstitelství ve vztahu k životnímu prostředí.
Půda.
Zelenina.

průřezová témata
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:
- Základní podmínky života
- Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Technické práce
výstupy učivo
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● Provádí jednoduché práce s
technickými materiály a dodržuje
technologickou kázeň, řeší jednoduché
technické úkoly s vhodným výběrem
materiálů, pracovních nástrojů a nářadí,
organizuje svoji pracovní činnost,
připraví jednoduchý vlastní náčrt
výrobku, dodržuje obecné zásady
bezpečnosti a hygieny při práci, včetně
při práci s nástroji, dovede poskytnout
první pomoc při úrazu.
Zná rozdílné vlastnosti plastů, druhy,
jejich výhody i nevýhody, dovede zvolit
správné nářadí-podle druhu plastu, ohýbá
a lepí plasty-jednoduché výrobky. Zvádá
základní nářadí pro  práci s kovy-kladivo,
kleště, nůžky, palička, umí ohýbat, štípat,
rovnat drát a tenčí plech, zná základní
kovy a slitiny, má znalosti o povrchové
úpravě. Umí samostatně zakreslit a sestavit
jednoduché el. obvody, zná a v praxi
uplatňuje bezpečnost při práci s el.
spotřebiči a elektromateriály.

Dřevo, kov, plasty - vlastnosti materiálů,
pracovní pomůcky a nářadí pro ruční
zpracování, jednoduché pracovní operace a
postupy, technické náčrtky.

7. ročník - dotace: 1, povinný

Pěstitelství
výstupy učivo

● Provádí jednoduché pěstitelské
činnosti, samostatně vede pěstitelské
pokusy a pozorování, pečuje o
nenáročné rostliny.
Vysvětlí význam pěstování polních plodin.
Uvede některé zástupce obilnin, olejnin,
okopanin, luskovin, přadných rostlin a
pícnin. Rozliší vybrané druhy, včetně osiva.
Vysvětlí význam ovocných rostlin. Uvede
vybrané zástupce jednotlivých skupin -
jádroviny, peckoviny, skořápkoviny, drobné
ovoce. Dokáže aplikovat základní zásady
pro výsadbu a pěstování vybraných
druhů, rozliší ovocné rostliny podle plodů.
Vysvětlí princip rozmnožování ovocných
rostlin - roubování, očkování, řízkování,
hřížení. Zhodnotí způsoby uskladnění
a zpracování ovoce. Dokáže aplikovat
základy ošetřování pokojových rostlin.

Polní plodiny.
Ovocné rostliny.
Okrasné rostliny.
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Průběžně pečuje o okrasné plochy v okolí
školy.

● Volí vhodné pracovní postupy při
pěstování vybraných rostlin, pěstuje a
využívá květiny pro výzdobu.

přesahy
Do:
P (7. ročník) :  Vyšší rostliny

průřezová témata
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:
- Základní podmínky života
- Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Domácnost
výstupy učivo

● Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce, poskytne první pomoc při
úrazech v kuchyni.

● Připraví jednoduché pokrmy v souladu
se zásadami zdravé výživy. Používá
základní kuchyňský inventář a bezpečně
obsluhuje základní spotřebiče.
Připraví jednoduché pokrmy, např.
pomazánka, salát, polévka, pečeníí,
omáčka atd. Pokrmy k  příležitostem,
např. cukroví, velikonoční pečení atd.
Rozpozná různé druhy potravin, zařadí je a
sestaví jídelníček.

● Dodržuje základní principy stolování,
splečenského chování a obsluhy u stolu
ve společnosti.

Bezbečnost a hygiena práce
Příprava pokrmů
Vaření v  přírodě
Zásady zdravé výživy
Pochutiny
Polotovary, konzervy, zmrazené potraviny
Jídelníček
Zásady správného stolování
Hygiena výživy
Příprava stravy v domácnosti
Rodinný stůl

přesahy
Do:
VZ (7. ročník) :  Zdravý způsob života
VZ (7. ročník) :  Rizika ohrožující zdraví

Technické práce
výstupy učivo

● Provádí složitější práce s tech.
materiály, dodržuje technologickou
kázeň, dovede řešit složitější technické
úkoly s výběrem materiálů, pracovních
nástrojů a nářadí, plánuje svoji činnost,
zvládá čtení jednoduché technické
dokumentace, zhotoví jednoduchý

Dřevo - kov - plasty.
Pracovní pomůcky a nářadí, včetně el.
vrtačky, organizace práce, pracovní postupy,
technické náčrty a výkresy.



ŠVP - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola"

Generováno programem SMILE verze 2.1.2-0522, vlastníkem licence je Základní škola Žlutice, okres
Karlovy Vary, IČ: 47701412.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.

Strana 356 z 394

technický výkres, dodržuje zásady
hygieny a bezpečnosti při práci.
Samostaně zhotoví technický výkres,
pracuje podle zadaného tech. výkresu,
sestaví, naostří hoblík a pracuje s ním,
spojuje dřevo pomocí čepů a vrutů,
dokáže pracovat s el. vrtačkou, dodržuje
zásady bezpečnosti, dřevo moří a lakuje.
Podle plánku vypracuje výrobek z plastu-
s kombinací ohýbání a lepení, pozná
různé druhy plastů, brousí a leští povrchy.
Vyrovná plech, stříhá, opracovává a
spojuje pomocí nýtů, zná vhodnost použití
šroubů, nýtů, ví jak ošetřit zkorodovaný
kov a jak jej dále chránit, rozlišuje
různé druhy nátěrových hmot. Sestavuje
podle plánku složitější el. obvody -
přepínač, dvojspínač, dioda, sestaví model
elektroinstalace malého motocyklu - světla,
brzdy.

8. ročník - dotace: 1, povinný

Domácnost
výstupy učivo

● Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce, poskytne první pomoc při
úrazech v kuchyni.

● Připraví jednoduché pokrmy v souladu
se zásadami zdravé výživy. Používá
základní kuchyňský inventář a bezpečně
obsluhuje základní spotřebiče.

● Dodržuje základní hygienická a
bezpečnostní pravidla a předpisy a
poskytne první pomoc při úrazu,
včetně úrazu elektickým proudem.
Ovládá jednoduché pracovní postupy
při základních činnostech v domácnosti
a orientuje se v návodech k obsluze
běžných domácích spotřebičů.

● Správně zachází s pomůckami, nástroji,
nářadím a zařízením včetně údržby,
provádí drobnou domácí údržbu.
Osvojí si základní návyky k vedení
domácnosti.

Bezbečnost a hygiena práce
Příprava pokrmů – pečení
Vaření v přírodě
Potraviny živočišného původu a jejich
technologické zpracování
Potraviny rostlinného původu a jejich
technologtické zpracování
Obsluha spotřebičů
Kuchyň – vybavení, úklid
Ruční práce
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Technické práce
výstupy učivo

● Provádí složitější práce a kombinované
práce s různými materíály, dodržuje
technologickou kázeň, řeší zadané
technické problémy, vybírá vhodné
postupy a nářadí, plánuje svoji pracovní
činnost, sám připraví technický výkres,
dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny
při práci.
Zvládá kombinaci několika pracovních
postupů u výrobků ze dřeva -
čepování, spojování, kolíkování, broušení
a povrchové úpravy, pracuje s
elektronářadím-bruska, přímočará pila,
vrtačka, dodržuje zásady bezpečnosti-
upevnění materálu, ochranné pomůcky,
samostatně vypracuje plánek-krmítko,
budka, vyhotoví soupisku materiálu. Vyrobí
výrobek z plastových odpadů, zná principy
recyklace plastů, jejich výhody i nevýhody.
Vypracuje plánek na výrobek z plechu-
krabička, petlice, samostatně připraví díly a
spojí, zkusí pájení a ozdobné práce z drátu.
Sestavit základní el.obvody v silnoproudu -
vypínač, pojistka, rozv. krabice - věneček,
zásuvka, pracuje se zkoušečkou, zná a
dodržuje zásady bezpečnosti práce se
síťovým napětím, zná první pomoc při
úrazu el.proudem.

Dřevo - kov - plasty - elektro.
Pracovní pomůcky a nářadí, včetně el.
vrtačky, el. brusky, přímočaré pily a
rozbrušovačky, organizace práce, pracovní
postupy, technické náčrty a výkresy,
technologické postupy některých výrob.

Volba povolání
výstupy učivo

● Orientuje se v pracovních činnostech
vybraných profesí.
Rozezná obecné a společné znaky
povolání, pracovních  činností, hodnoty
práce.

● Posoudí možnosti při rozhodování o
volbě vhodného povolání a profesní
přípravy.
Prohlubuje si znalosti o své osobnosti,
umí posoudit své silné a slabé stránky,
popíše své cesty ke své volbě povolání,
zaměstnání, rozpoznává překážky, které

Povolání lidí, druhy pracovišť pracovních
prostředků a objektů, charakter a druhy
pracovních činností.
Požadavky kvalifikační, zdravotní a
osobnostní, rovnost příležitostí na trhu práce.
Náplň učebních a studijních oborů, přijímací
řízení, informace a poradenské služby.
Pracovní příležitosti v obci, regionu, způsoby
hledání zaměstnání, psaní životopisu,
pohovor u zaměstnavatele, problémy
nezaměstnanosti,  úřady práce, práva a
povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů.
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mohou bránit v dosažení osobních a
profesních cílů.

● Využije profesní informace a
poradenské služby pro výběr vhodného
vzdělávání.
Umí získat informace o vzdělání a povolání.

● Prokáže v modelových situacích
schopnost prezentace své osoby při
vstupu na trh práce.

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Rozvoj schopností poznávání
- Sebepoznání a sebepojetí
- Seberegulace a sebeorganizace

9. ročník - dotace: 0 + 1, povinný

Pěstitelství
výstupy učivo

● Volí vhodné pracovní postupy při
pěstování vybraných rostlin, pěstuje a
využívá květiny pro výzdobu, prokáže
základní znalost chovu drobných zvířat
a zásady bezpečného kontaktu se
zvířaty.
Jednoduchým postupem určí půdní
reakci vzorku zeminy. Provede
přihnojení ovocných rostlin kompostem a
průmyslovými hnojivy. Průběžně pečuje o
pokojové rostliny. Upravuje okrasné plochy.
Zhodnotí význam léčivých rostlin. Uvede
některé zástupce. Vysvětlí zásady sběru,
sušení, uchovávání. Může založit herbář,
připravit referát. Dokáže se orientovat
v odborné literatuře. Zhodnotí význam
používání biologických metod ochrany.
Vysvětlí klady mechanického způsobu
likvidace plevelů a porovná s chemickým
způsobem. Posoudí vliv neuváženého
používání chemických přípravků na životní
prostředí. Projeví pozitivní vztah k přírodě.
Chov zvířat v domácnosti, podmínky chovu.

Půda.
Okrasné rostliny.
Léčivé rostliny.
Koření.
Ochrana rostlin.
Chovatelství.

přesahy
Do:
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P (7. ročník) :  Vyšší rostliny
průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:
- Základní podmínky života
- Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Domácnost
výstupy učivo

● Dodržuje základní principy stolování,
splečenského chování a obsluhy u stolu
ve společnosti. Provádí jednoduché
operace platebního styku a domácího
účetnictví.
Připraví jídelníček a pozvánky pro
slavnostní příležitost.

● Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce, poskytne první pomoc při
úrazech v kuchyni.

● Dodržuje základní hygienická a
bezpečnostní pravidla a předpisy a
poskytne první pomoc při úrazu,
včetně úrazu elektickým proudem.
Ovládá jednoduché pracovní postupy
při základních činnostech v domácnosti
a orientuje se v návodech k obsluze
běžných domácích spotřebičů.

Bezbečnost a hygiena práce
Sváteční tabule
Raut
Vaření v přírodě
Obsluha spotřebičů

Volba povolání
výstupy učivo

● Orientuje se v pracovních činnostech
vybraných profesí.
Rozezná obecné a společné znaky
povolání, pracovních  činností, hodnoty
práce.

● Posoudí možnosti při rozhodování o
volbě vhodného povolání a profesní
přípravy.
Adaptuje se na proces životních změn,
konstruktivně se vyrovnává s případným
neúspěchem, orientuje se v množství
profesních informací, umí je konkretizovat.
Seznámí se s postupem při přijímání
uchazečů o studium na středních školách a
při přijímání do zaměstnání.

Druhy a struktura organizací, nejčastější
formy podnikání, drobné a soukromé
podnikání, podnikatelský záměr.
Informační základna pro volbu povolání,
práce s profesními informacemi, využívání
poradenských služeb.
Informace o systému a typech středních škol
a jejich charakteristikách, alternativy další
profesní specializace.
Sebehodnocení, šance na trhu práce s
reálnými požadavky vybraného povolání
a v konfrontaci s vlastními osobnostními
předpoklady.
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● Prokáže v modelových situacích
schopnost prezentace své osoby při
vstupu na trh práce.
V modelové situaci prokáže, že se
umí realisticky rozhodnout na základě
plánování.

přesahy
Z:
VO (9. ročník) :  Stát a právo

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Rozvoj schopností poznávání
- Sebepoznání a sebepojetí
- Seberegulace a sebeorganizace
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4.10 Doplňující vzdělávací obory

Doplňující vzdělávací obory škola využívá k rozšíření vzdělávacího obsahu. Obor Dramatická
výchova je povinný pro všechny žáky,  u volitelných  předmětů si žáci povinně vybírají z nabídky.
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4.10.1 Dramatická výchova

Dramatická výchova je zaměřena na osobnostní a sociální rozvoj jednotlivce prostřednictvím
prvků a postupů dramatického umění. Využívá především dramatické improvizace, jež
je založena na lidské schopnosti jednat v navozených situacích, jako by byly skutečné.
V dramatických hrách dostávají děti příležitost zažít situace, se kterými se mohou v životě
skutečně setkat a které si tak mohou předem prozkoumat a připravit se na ně, s možností děj ve
hře znovu opakovat, vyzkoušet různé možnosti řešení a vybrat z nich to nejlepší. Mají možnost
vyzkoušet si i roli někoho jiného a podívat se na problém jeho očima. To jim dovoluje zažít
a pochopit množství lidských citů, myšlenek a názorů, hledat skutečné motivy jednání, naučit
se v nich orientovat a odpovědně se rozhodovat. Dramatická výchova pomáhá utvářet vnitřně
bohatou osobnost, vědomou si své hodnoty a zároveň otevřenou světu, schopnou sociálního
porozumění a spolupráce. Nepominutelný je její rozměr etický. Staví na vlastní zkušenosti a
prožitku, proto je její účinek hluboký a trvalý.
V jádru toho, co zkoumá, sdílí dramatická výchova zájmy zejména s českým jazykem,
prvoukou, výtvarnou a hudební výchovou a může jimi prolínat. Mnoha jejich prvků a postupů
lze užívat v těchto předmětech i jako metody práce.
Svým důrazem na aktivitu a rozvíjení sociability, vnímavosti, imaginace a tvořivosti se stává
dramatická výchova důležitou součástí výuky v obecné škole, protože vyvažuje a doplňuje
soustředěnost jiných předmětů na rozvíjení logicko-deduktivních, analytických a intelektuálních
složek myšlení.
Dramatická výchova má dvě základní vrstvy, které se v praxi prostupují a nelze je od sebe
oddělovat:
1. Osobnostní rozvoj: V hrách a cvičeních se rozvíjejí uvolnění a soustředěnost, odstraňují se
zábrany, zcitlivuje se vnímání a schopnost objevování sama sebe i okolního světa. Prohlubují
a obohacují se pohybové dovednosti a schopnosti výrazu pohybem, rytmické cítění, plynulost
i barvivost mluvního projevu. Uvolňují se a rozvíjejí obrazotvornost a tvořivost.
2. Sociální rozvoj: V hrách, cvičeních a dramatických improvizacích se rozvíjí schopnost
kontaktu a slovní a mimoslovní komunikace, pěstuje se umění naslouchat si vzájemně,
prohlubuje se schopnost vcítění, skupinové citlivosti, důvěry a spolupráce. Rozvíjí se i
schopnost orientovat se v běžných i méně běžných životních situacích a mezilidských vztazích,
rozhodovat se a jednat svobodně a zároveň odpovědně. Látku tohoto okruhu lze rozdělit do
tří základních skupin:
a) Hry a cvičení na kontakt a sociální komunikaci (slovní i mimoslovní), skupinovou citlivost,
dynamiku, důvěru a spolupráci.
b) Námětové hry a improvizace, které se bezprostředně zabývají sociálními vztahy, situacemi
a dovednostmi, a to v té podobě, s jakou se běžně setkáváme v životě (společenské chování,
sociální dovednosti, širší společenské uvědomění).
c) Dramatické improvizace založené na mezilidském kontaktu a komunikaci, na setkávání
různých lidských jedinců v situacích, osob, které na sebe vzájemně působí, řeší střetávání
svých postojů a potřeb, přání a směřování a vytvářejí tak d ě j e.
Náměty pro dramatické improvizace mohou být různého původu: z velké části vycházejí z
témat školní výuky, dále mohou být vzaty z reportáží a zpráv sdělovacích prostředků, mohou
vyplynout z problémů, s nimiž se právě jednotlivci nebo skupina ve třídě setkávají, stát se
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jimi mohou i typické modelové situace mezilidských vztahů. Navodit je může jak učitel, tak i
žáci sami. V neposlední řadě je lze stavět na literárních předlohách, které nabízejí umělecky
zpracovaný, a proto nebanální, bohatší a plnější obraz života, rozvíjejí představivost, smysl pro
metaforu a znakovost výrazu.
Při dramatických hrách a improvizacích se dítě nemusí vyjadřovat jen vlastním tělem, za
určitých okolností je možné použít při práci i materiál nebo předměty (případně jednoduché
loutky), které navazují na dětem přirozenou hru s hračkou, rozvíjejí fantazii, pomáhají odstranit
některé zábrany a obohacují dětské výrazové možnosti.
Výsledkem procesu v dramatické výchově může být v některých případech i představení, které
však nikdy není a nesmí být samoúčelem, ale prostředkem k obohacení výchovných prvků
o výchovu k dokončování společné práce, k vypracování detailů a k odpovědnosti jedince a
skupiny před veřejností.

II. Cíle dramatické výchovy
Dramatická výchova pomáhá vychovávat tvořivou a vnímavou osobnost, která je schopna :
- vnímat skutečnost kolem sebe v celé její hloubce a složitosti a orientovat se v ní
- orientovat se v sobě, jasně a zřetelně formulovat své myšlenky a beze strachu prezentovat
své názory
- tvořivě řešit praktické problémy
- uvědomovat si mravní dilemata, umět se v nich samostatně a odpovědně rozhodovat
- respektovat druhé lidi a jejich názory, naslouchat jim a oceňovat jejich přínos, umět se na ně
spolehnout v případě potřeby
- podrobovat své názory i názory druhých kritice, a tím získávat otevřenost měnit svoje postoje
a vyvíjet se
- soucítit s druhými lidmi a být schopen jim pomoci, je-li to třeba
- spolupracovat s druhými na společném díle, umět dovést toto dílo až do konce a být schopen
za ně nést odpovědnost
Dramatická výchova dále :
- učí žáky zvládat prvky a postupy dramatického umění a s jejich pomocí prozkoumávat a
vyjadřovat své city, myšlenky, názory a postoje
- kultivuje, obohacuje a rozvíjí výrazové prostředky sloužící k sociální komunikaci (především
řeč a pohyb)
- učí vybírat a tvarovat látku tak, aby přesně a dramaticky účinně sdělovala záměr
- vychovává citlivého a poučeného diváka a čtenáře
- pomáhá objevit a případně rozvinout umělecký talent
Jde o cíle maximální, jichž nelze plně na prvním stupni dosáhnout. Jsou ideálem, k němuž
je potřeba se stále přibližovat. Jejich hierarchie by se v praxi měla řídit záměry a možnostmi
konkrétní školy a učitele a potřebami žáků.
Dramatická výchova je organizačně integrována s oborem Hudební výchova.
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Učební plán předmětu
Ročník 1 2 3 4 5

Dotace 0 + 1 0 + 1 0 + 1 0 0

Povinnost

(skupina)
povinný povinný povinný povinný povinný

Dotace
skupiny

1. ročník - dotace: 0 + 1, povinný

Dramatická výchova
výstupy učivo

● Zvládá základy správného tvoření
dechu, hlasu, artikulace a správného
držení těla, dokáže hlasem a
pohybem vyjadřovat základní emoce a
rozpoznávat je v chování druhých.
Osvojí si jednoduchá artikulační cvičení,
prodloužený výdech a základy dechové
opory. Při přednesu říkadla zvládne
rytmičnost a melodičnost. Správně
vyslovuje všechny hlásky. V pohybových
hrách si osvojí základní prostorové útvary
– zástup, kruh, volný rozestup. Procvičuje
správné držení těla.

● Rozlišuje herní a reálnou situaci, přijímá
pravidla hry, vstupuje do jednotlivých
rolí a přirozeně v nich jedná.
Chápe rozdíl mezi jednáním dramatické
postavy a  realným životem.

● Zkoumá témata a konfikty na základě
vlastního jednání.
Umí navázat kontakt s druhým – překoná
ostych z pohledu do očí, oslovení a
fyzického kontaktu.

● Spolupracuje ve skupině na tvorbě
jevištní situace, prezentuje ji
před spolužáky, sleduje prezentace
ostatních.
S třídním kolektivem sestaví a prezentuje
krátké literárně dramatické pásmo.

● Reflektuje s pomocí učitele svůj
zážitek z dramatického díla (divadelní,
filmové,rozhlasové,televizní).

Mluva - práce s dechem, správné tvoření
hlasu,pohyb -  držení těla.
Sociálně komunikační dovednosti.
Komunikace v běžných životních situacích.
Spolupráce a komunikace v herních
situacích.
Prezentace, reflexe.
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Reflektuje s pomocí učitele svůj zážitek
z dramatického díla (divadelní,filmové,
rozhlasové,televizní). Navštíví divadelní
představení.

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Komunikace

2. ročník - dotace: 0 + 1, povinný

Dramatická výchova
výstupy učivo

● Zvládá základy správného tvoření
dechu, hlasu, artikulace a správného
držení těla, dokáže hlasem a
pohybem vyjadřovat základní emoce a
rozpoznávat je v chování druhých
Zvládá jednoduchá artikulační cvičení,
prodloužený výdech a základy dechové
opory,  rytmičnost a melodičnost
řeči. Zvládne koordinaci jednoduchého
rytmického pohybu se zvukem. Uplatní
pohybové dovednosti v jednoduché
dramatické akci.

● Rozlišuje herní a reálnou situaci, přijímá
pravidla hry, vstupuje do jednotlivých
rolí a přirozeně v nich jedná.
Chápe význam pravidel hry. Rozlišuje herní
a reálnou situaci.

● Zkoumá témata a konfikty na základě
vlastního jednání.
Umí navázat kontakt s druhým – překoná
ostych z pohledu do očí, oslovení a
fyzického kontaktu. Aktivně se zapojí do
hovoru.

● Spolupracuje ve skupině na tvorbě
jevištní situace, prezentuje ji
před spolužáky, sleduje prezentace
ostatních.
S třídním kolektivem sestaví a prezentuje
známou pohádku.

● Reflektuje s pomocí učitele svůj
zážitek z dramatického díla (divadelní,
filmové,rozhlasové,televizní).

Mluva - práce s dechem, správné tvoření
hlasu,pohyb -  držení těla.
Sociálně komunikační dovednosti.
Komunikace v běžných životních situacích.
Spolupráce a komunikace v herních
situacích.
Prezentace, reflexe.
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Reflektuje s pomocí učitele svůj zážitek
z dramatického díla (divadelní, filmové,
rozhlasové, televizní). Navštíví divadelní
představení.

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Komunikace

3. ročník - dotace: 0 + 1, povinný

Dramatická výchova
výstupy učivo

● Zvládá základy správného tvoření
dechu, hlasu, artikulace a správného
držení těla, dokáže hlasem a
pohybem vyjadřovat základní emoce a
rozpoznávat je v chování druhých.
Zvládá jednoduchá artikulační cvičení,
prodloužený výdech a základy dechové
opory,  rytmičnost a melodičnost
řeči. Zvládne koordinaci jednoduchého
rytmického pohybu se zvukem. Uplatní
pohybové dovednosti v jednoduché
dramatické akci.

● Rozlišuje herní a reálnou situaci, přijímá
pravidla hry, vstupuje do jednotlivých
rolí a přirozeně v nich jedná.
Chápe význam pravidel hry. Rozlišuje herní
a reálnou situaci.

● Zkoumá témata a konfikty na základě
vlastního jednání.
Umí navázat kontakt s druhým – překoná
ostych z pohledu do očí, oslovení a
fyzického kontaktu. Aktivně se zapojí do
hovoru – vyjádří svůj názor.

● Spolupracuje ve skupině na tvorbě
jevištní situace, prezentuje ji
před spolužáky, sleduje prezentace
ostatních.
S třídním kolektivem sestaví a prezentuje
krátkou pohádku. Vytvoří si jednoduchou
loutku a předvede krátkou inprovizaci.

● Reflektuje s pomocí učitele svůj
zážitek z dramatického díla (divadelní,
filmové,rozhlasové,televizní).

Mluva - práce s dechem, správné tvoření
hlasu,pohyb -  držení těla.
Sociálně komunikační dovednosti.
Komunikace v běžných životních situacích.
Spolupráce a komunikace v herních
situacích.
Prezentace, reflexe.
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Reflektuje s pomocí učitele svůj zážitek
z dramatického díla (divadelní, filmové,
rozhlasové,televizní). Navštíví divadelní
představení.

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Komunikace
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4.10.2 Volitelný předmět č.1

Německý jazyk
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Německý jazyk vychází ze vzdělávacího oboru RVP
ZV Další cizí jazyk.
Výuka dalšího cizího jazyka je uskutečňována v 6. – 9. třídě s časovou dotací 2 hodiny
týdně formou volitelného předmětu. Podle aktuální potřeby jsou využívány speciální učebny
– učebna informatiky, popř. multimediální učebna, kde jsou k dispozici počítače s internetem,
data projektor, multimediální tabule, či DVD a video přehrávač.
Důraz je kladen na komunikační schopnosti žáků, čemuž je podřízena i veškerá výuka
gramatiky. Předmět směřuje k tomu, aby žáci byli schopni dorozumět se jednoduchým
způsobem s cizincem v běžných situacích za předpokladu, že mu bude cizinec nápomocen
(jednoduché vyjadřování, pečlivá výslovnost, pomalé tempo řeči) a orientovat se v
cizojazyčném prostředí – porozumění základním každodenním výrazům, nápisům, základním
frázím.
Výuka seznamuje žáky s reáliemi zemí, jež tímto jazykem hovoří. Znalost cizího jazyka vede
žáky k pochopení odlišností kulturních zvyklostí německého jazykového a kulturního prostředí
a ke zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí, tj. k rozvoji
schopnosti interkulturní komunikace.
Žáci v předmětu Německý jazyk směřují k dosažení úrovně A1-A2 dle Společného evropského
referenčního rámce pro jazyky.
Výchovné a vzdělávací postupy
Kompetence k učení
• Učitelé ve výuce prezentují různé způsoby přístupů ke studiu jazyka a žáky vedou k tomu,
aby je využívali.
• Žáci jsou vedeni k hledání souvislostí jak u jazykových struktur, tak u slovní zásoby. Tam, kde
je to možné, využívají srovnání s jinými jazyky, které znají, i s jazykem mateřským.
• Žáci dostávají takové úkoly, v jejichž rámci samostatně vyhledávají a zpracovávají informace
z cizojazyčných textů.
• Součástí hodin i domácí přípravy je práce se slovníky, referenčními příručkami,
multimediálním jazykovým softwarem a internetem.
Kompetence k řešení problémů
• V rámci zpracování projektů k jednotlivým tématům jsou žáci vedeni k různým způsobům
řešení problémů – práce s cizojazyčnými zdroji informací, práce se slovníky, způsoby a formy
prezentace výsledků
• Hraní scének a předvádění modelových situací
Kompetence komunikativní
Komunikativní kompetence je samou podstatou vyučovacího předmětu Německý jazyk. K
jejímu rozvoji jsou ve výuce uplatňovány především následující formy a metody.
• práce v malých skupinách,



ŠVP - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola"

Generováno programem SMILE verze 2.1.2-0522, vlastníkem licence je Základní škola Žlutice, okres
Karlovy Vary, IČ: 47701412.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.

Strana 369 z 394

• interview a rozhovory na probíraná témata
• Hraní scének a předvádění modelových situací
Kompetence sociální a personální
Rozvoj sociální a personální kompetence je uskutečňován prostřednictví různých forem práce
– práce ve dvojicích a malých skupinách. Při řešení různých úkolů (hraní modelových situací,
předvádění dialogů, řešení projektů) se žáci postupně učí kooperaci ve skupině, dělbě práce i
hledání vlastního místa ve skupině a svého uplatnění.
Kompetence občanské
Zároveň s osvojováním si cizího jazyka žáci poznávají i kulturní odlišnosti cizojazyčného
prostředí a seznamují se základními pravidly mezilidské komunikace (se základními
komunikačními paradigmaty daného kulturního prostředí).
Kompetence pracovní
• Žáci jsou vedeni k samostatné práci s cizojazyčnými zdroji informací
• Žáci jsou schopni reagovat na kulturní a sociální odlišnosti cizojazyčného prostředí a
přizpůsobit se jim
• Žáci jsou vedeni k dalšímu sebevzdělávání a rozvoji jazykových a komunikačních dovedností
• Při skupinové práci žáci uplatňují své schopnosti kooperace s ostatními členy skupiny,
rozdělují příslušný úkol na dílčí části, uvědomují si význam rozdělení funkcí jednotlivých členů
skupiny a jsou vedení ke zodpovědnosti za svěřenou část úkolu
Cvičení z českého jazyka a z matematiky
Volitelný předmět cvičení z českého jazyka a matematiky je určen pro žáky 6. - 9.ročníku.
Časová dotace je 1 hodina týdně matematiky a 1 hodina týdně českého jazyka.
Cvičení je zaměřeno na procvičování a prohlubování získaných dovedností v jednotlivých
ročnících   povinného předmětu podle možností žáků. Důraz je kladen na individuální přístup
k žákům a samostatnost.

Učební plán předmětu
Ročník 6 7 8 9

Dotace 0 + 2 0 + 2 0 + 2 0 + 2

Povinnost

(skupina)
volitelný (bez skupiny) volitelný (bez skupiny) volitelný (bez skupiny) volitelný (bez skupiny)

Dotace
skupiny

6. ročník - dotace: 0 + 2, volitelný (bez skupiny)

Německý jazyk
výstupy učivo

● Žák je motivován ke studiu dalšího
cizího jazyka a chápe jeho význam
Žák si je vědom důležitosti znalosti více
cizích jazyků v souvislosti s pokračujícími

Seznámení s novým jazykem, říkanky a
jednoduché jazykolamy, vybraná slova jako
příklady pro čtení německého textu
Jména, pozdravy, představení se
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integračními procesy v Evropě a chápe
význam německého jazyka pro náš region

● Vyslovuje a čte nahlas, plynule a
foneticky správně jednoduché texty
složené ze známé slovní zásoby
Žák správně čte a vyslovuje hlásky; reaguje
na pozdravy a základní pokyny pro práci v
hodině, např. Setzt euch!

● Rozumí jednoduchým pokynům a
adekvátně na ně reaguje
Žák užívá a rozumí základním frázím jako
např. Wie geht’s? Wie alt bist du? atd.

● Rozumí známým každodenním výrazům,
zcela základním frázím a jednoduchým
větám
Žák dokáže podat základní informace o
sobě a o své rodině

● Sdělí základní údaje o sobě, své rodině
a běžných každodenních situacích
Žák samostatně pojmenuje barvy a
vybrané vlastnosti předmětů ve třídě a
základních školních pomůcek, popíše je

● Rozumí obsahu a smyslu jednoduchého
textu, v textu vyhledává potřebnou
informaci a odpověď na otázku
Mluví jednoduchými větami o své rodině a
lidech, které zná a bezprostřením okolí

Základní fráze a pokyny
Já a moje rodina, můj domov, bydlení,
místnosti, číslovky 0-100, přivlastňovací
zájmena
Barvy, třída (jednoduchý popis), vybraná
přídavná jména
Domácí zvířata, volný čas, časování
pravidelných a pomocných sloves, slovosled
a zápor ve větě

Cvičení z českého jazyka a matematiky
výstupy učivo

● Provádí početní operace v oboru
přirozených a racionálních čísel.

● Užívá logickou úvahu a kombinační
úsudek při řešení úloh a problémů a
nalézá různá řešení předkládaných nebo
zkoumaných situací.

● Řeší úlohy na prostorovou
představivost.

● Dorozumívá se kultivovaně,výstižně,
jazykovými prostředky vhodnými pro
danou komunikační situaci.

● Využívá poznatků o jazyce a stylu
ke gramaticky i věcně správnému

Procvičování učiva českého jazyka a
matematiky odpovídající učivu v daném
ročníku.
Prohlubování učiva s talentovanými žáky.
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písemnému projevu a k tvořivé práci
s textem nebo i k vlastnímu tvořivému
psaní na základě svých dispozic a
osobních zájmů.

● Správně třídí slovní druhy, tvoří
spisovné tvary slov a vědomě jich
používá ve vhodné komunikační situaci.

přesahy
Do:
M (6. ročník) :  Číslo a proměnná
M (6. ročník) :  Geometrie v rovině a v prostoru

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Rozvoj schopností poznávání

7. ročník - dotace: 0 + 2, volitelný (bez skupiny)

Německý jazyk
výstupy učivo

● Napíše jednoduché sdělení a odpověď
na sdělení za správného použití
základních gramatických struktur a vět
Sdělení časových informací (datum,
narozeniny, přesný čas),napíše pozvánku,
blahopřání,žáci vedou rozhovory s využitím
osvojené slovní zásoby a gramatických
jevů

● Aktivně se zapojuje do konverzace na
dané téma
Popíše jinou osobu.Užívá zdvořilostní
fráze, zapojuje se do rozhovorů o zálibách,
rozhovorů ze školního prostředí, prázdniny

● Používá abecedního slovníku učebnice
a dvojjazyčného slovníku
Pracuje s přiměřeně obtížným textem na
známá témata, dokáže porozumět obsahu,
vyhledat informace a zodpovědět otázky
týkající se textu

● Reprodukuje ústně i písemně obsah
přiměřeně obtížného textu, promluvy a
jednoduché konverzace
Vlastními slovy sdělí zjíštěné informace,
odpovídá na otázky k textu či mluvenému
projevu,píše krátké texty

Roční období, měsíce, dny v týdnu, části dnů,
hodiny, časové předložky, můj den, vybraná
slovesa s odlučitelnou a neodlučitelnou
předponou, počasí, oblečení, množné číslo
Oblečení, číslovky, zdvořilostní fráze,
způsobová slovesa, časování vybraných
nepravidelných sloves, slovesa s odlučitelnou
a neodlučitelnou předponu
Přiměřeně obtížné texty a články k
probíraným tématům: záliby, oblečení,
rodina, dovolená, prázdniny
Texty na probíraná témata, nahrávky promluv
a rozhovorů
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Cvičení z českého jazyka a matematiky
výstupy učivo

● Provádí početní operace v oboru celých
a racionálních čísel.

● Řeší slovní úlohy na výpočet objemu a
povrchu těles.

● Dorozumívá se kultivovaně,výstižně,
jazykovými prostředky vhodnými pro
danou komunikační situaci.

● Využívá poznatků o jazyce a stylu
ke gramaticky i věcně správnému
písemnému projevu a k tvořivé práci
s textem nebo i k vlastnímu tvořivému
psaní na základě svých dispozic a
osobních zájmů.

● Správně třídí slovní druhy, tvoří
spisovné tvary slov a vědomě jich
používá ve vhodné komunikační situaci.

Procvičování učiva českého jazyka a
matematiky odpovídající učivu v daném
ročníku.
Prohlubování učiva s talentovanými žáky.

přesahy
Do:
M (7. ročník) :  Geometrie v rovině a v prostoru
M (7. ročník) :  Nestandardní aplikační úlohy a problémy
M (7. ročník) :  Číslo a proměnná

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Rozvoj schopností poznávání

8. ročník - dotace: 0 + 2, volitelný (bez skupiny)

Německý jazyk
výstupy učivo

● Napíše jednoduché sdělení a odpověď
na sdělení za správného použití
základních gramatických struktur a vět
Napíše krátký dopis kamarádovi o sobě,
svých zálibách, umí jednoduše informovat
o svém zdravotním stavu a běžných
každodenních událostech

● Aktivně se zapojuje do konverzace na
dané téma
Pojmenuje části lidského těla s užitím
přivlastňovacích zájmen,popíše zdravotní
stav, rozumí pokynům lékaře. Orientuje se

Záliby, zdravý životní styl, způsobová
slovesa, vedlejší věty s weil, perfektum,
příslovce času
Lidské tělo - části, zdraví, nemoci, u
lékaře, moje město, můj pokoj. Předložky
se 3. pádem, předložky se 3. a 4. pádem,
stupňování přídavných jmen, přivlastňovací a
osobní zájmena
Přiměřeně obtížné texty a články k
probíraným tématům: záliby, zdravý životní
styl, naše město
Texty na probíraná témata, nahrávky promluv
a rozhovorů
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ve městě, popíše cestu, možnosti zábavy.
Popíše svůj pokoj

● Používá abecedního slovníku učebnice
a dvojjazyčného slovníku
Pracuje s přiměřeně obtížným textem na
známá témata, dokáže porozumět obsahu,
vyhledat informace a zodpovědět otázky
týkající se textu

● Reprodukuje ústně i písemně obsah
přiměřeně obtížného textu, promluvy a
jednoduché konverzace
Vlastními slovy sdělí zjíštěné informace,
odpovídá na otázky k textu či mluvenému
projevu,píše krátké texty

Cvičení z českého jazyka a matematiky
výstupy učivo

● Provádí početní operace v oboru celých
a racionálních čísel.

● Matematizuje jednoduché reálné situace
s využitím proměnných.

● Dorozumívá se kultivovaně,výstižně,
jazykovými prostředky vhodnými pro
danou komunikační situaci.

● Využívá poznatků o jazyce a stylu
ke gramaticky i věcně správnému
písemnému projevu a k tvořivé práci
s textem nebo i k vlastnímu tvořivému
psaní na základě svých dispozic a
osobních zájmů.

● Správně třídí slovní druhy, tvoří
spisovné tvary slov a vědomě jich
používá ve vhodné komunikační situaci.

Procvičování učiva českého jazyka a
matematiky odpovídající učivu v daném
ročníku.
Prohlubování učiva s talentovanými žáky.

přesahy
Do:
M (8. ročník) :  Geometrie v rovině a v prostoru
M (8. ročník) :  Nestandardní aplikační úlohy a problémy
M (8. ročník) :  Číslo a proměnná

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Rozvoj schopností poznávání

9. ročník - dotace: 0 + 2, volitelný (bez skupiny)



ŠVP - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola"

Generováno programem SMILE verze 2.1.2-0522, vlastníkem licence je Základní škola Žlutice, okres
Karlovy Vary, IČ: 47701412.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.

Strana 374 z 394

Německý jazyk
výstupy učivo

● Rozumí obsahu a smyslu jednoduchého
textu, v textu vyhledá potřebnou
informaci a odpověď na otázku
Vyhledá informace o cíli cesty,orientuje se
v mapě,zeptá se na cestu a odpoví,vypráví
o prázdninách, víkendu atd.,popíše město,
vesnici a rozdíly mezi nimi

● Reprodukuje ústně i písemně obsah
přiměřeně obtížného textu, promluvy a
jednoduché konverzace
Vyhledá informace na internetu,založí si
e-mail adresu,chatuje,prezentuje hudební
skupinu, osobnost

● Aktivně se účastní konverzace,
komunikuje na známé téma
Orientuje se na trhu práce ČR a
EU, pracuje s inzeráty,charakterizuje
znaky povolání v německém jazyce,užívá
již gramaticky náročnější jevy a
tvoří složitější věty,formuluje představu
o své budoucnosti,sestaví profesní
životopis,rozumí základním informacím z
poslechového textu

● Samostatně pracuje s dvojjazyčným
slovníkem
Využívá možností slovníků v elektronické
podobě při práci v internetu.

Cestování: Dopravní prostředky, země,
orientace ve městě,prázdniny-vysněné
prázdniny,město x venkov,na letišti, na
nádraží, Praha-Berlín-Londýn
Média: TV-program, reklamy, CD - hudební
skupiny
Budoucnost: Vybraná povolání a jejich
stručná charakteristika, koníčky, činnosti,
vyhledávání informací na internetu
(německých stránkách), porovnání školského
systému v ČR a SRN, sloveso werden a
budoucí čas, perfekt
Práce s elektronickými médii, internet jako
zdroj informací a nástroj komunikace

Cvičení z českého jazyka a matematiky
výstupy učivo

● Provádí početní operace v oboru celých
a racionálních čísel.

● Matematizuje jednoduché reálné situace
s využitím proměnných, určí hodnotu
proměnné.

● Formuluje a řeší reálnou situaci pomocí
rovnic a jejich soustav.

● Dorozumívá se kultivovaně,výstižně,
jazykovými prostředky vhodnými pro
danou komunikační situaci.

Procvičování učiva českého jazyka a
matematiky odpovídající učivu v daném
ročníku.
Prohlubování učiva s talentovanými žáky.
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● Využívá poznatků o jazyce a stylu
ke gramaticky i věcně správnému
písemnému projevu a k tvořivé práci
s textem nebo i k vlastnímu tvořivému
psaní na základě svých dispozic a
osobních zájmů.

● Správně třídí slovní druhy, tvoří
spisovné tvary slov a vědomě jich
používá ve vhodné komunikační situaci.

přesahy
Do:
M (9. ročník) :  Geometrie v rovině a v prostoru
M (9. ročník) :  Nestandardní aplikační úlohy a problémy
M (9. ročník) :  Číslo a proměnná

průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
- Rozvoj schopností poznávání
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4.10.3 Volitelný předmět č.2

Volitený předmět č. 2  - žáci mají povinnost zvolit si jeden z nabízených předmětů.
Každý školní rok se vybírá z dle provozních možností školy z následujících dílčích oborů -
vedení školy rozhodne před zahájením školního roku o otevíraných volitelných předmětech, ty
se pak obsazují žáky.
Nabízené volitelné předměty navazují či prohlubují vzdělávání v některých vzdělávacích
oborech stanovených RVP a ŠVP.
Rozvíjené klíčové kompetence jsou závislé na konkrétním předmětu a většinově se shodují se
vzdělávacím oborem, který dále rozvíjejí.
Dle nabídky také mohou naplňovat odpovídající průřezová témata
Literární a dramatická výchova
Volitelný obor literární a dramatická výchova je určen pro zájemce z řad žáků 2. stupně.
Organizačně je rozdělen do dvou skupin – žáci 6.-7. ročníku a žáci 8.-9. ročníku. Týdně je
mu věnována jedna vyučovací hodina. V závěrečných fázích práce jsou organizace a časové
rozvržení činnosti uzpůsobeny specifickým potřebám daným hlavním cílem oboru.
Skupiny pracují odděleně, ale ve vzájemném vztahu, neboť výsledek jejich celoroční práce je
společný.
Veškerá činnost má ráz dlouhodobého projektu.
Hlavní náplní a cílem celého projektu je nacvičení a opakovaná veřejná prezentace divadelního
představení – multimediální dramatizace poezie nebo dramatizace povídkové tvorby různých
autorů.
Činnost je zaměřena i na osvojování klíčových kompetencí, zvláště na rozvoj kompetencí
sociálních a personálních a kompetencí komunikativních, ale i kompetencí k učení, k řešení
problémů i kompetencí pracovních. Veškerá činnost je totiž založena na dlouhodobé týmové
práci vyžadující řešení řady aktuálních problémů nejrůznějšího druhu.
Obor napomáhá i upevňování některých očekávaných výstupů v oboru Český jazyk a literatura.
Mediální výchova
1 hodina týdně
8. + 9. ročník
Cílem předmětu mediální výchova je seznámit žáky s významem masových médií v současné
společnosti, seznámit je s různým typy mediálních informací a objasnit žákům základní faktory
ovlivňující obsahy mediálních sdělení v závislosti na charakteru média, účelu informace a
cílové skupiny příjemců informace. Dále je předmětem přiblížit žákům úlohu a druhy reklamy
v současných médiích. Žáci se na základě vlastních zkušeností a vlastní tvorby naučí
zpracovávat, třídit a kriticky hodnotit informace pocházející z masových médií, především z
tištěných, přičemž budou zmíněna i specifika audiovizuálních masových médií.
Výuka probíhá formou projektu doplněnou o nezbytné teoretické informace a tematická cvičení.
Podkladem pro část teoretickou a tematická cvičení jsou vybrané kapitoly z příručky – Rozumět
médiím.
Projekt – Redakce novin (časopisu)
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Žáci dostanou na počátku pouze základní informaci o novinách (časopisu) a jejich úkolem
je psát články pro jednotlivá vydání. Na základě rozboru svých vlastních článků (a případně
článků podobného charakteru převzatých z masových médií) se budou postupně seznamovat
s různými druhy a formami informací, jejich charakteristickými rysy a faktory, které ovlivňují
formy i obsahy těchto informací.
V rámci tohoto projektu žáci pochopí a osvojí si následující principy:
• v médiích se svět neodráží jako v zrcadle, sdělení v médiích nejsou prostou kopií světa;
• základními procesy, jež prodělají všechna mediovaná sdělení, než se dostanou k příjemcům,
jsou zjednodušení, zestručnění, vytřídění a podřízení určitému účelu;
• příjemci nemusí být a nejsou pasivní masa, nýbrž aktivní uživatelé;
• média se podílejí na utváření veřejného života, pomáhají zaplnit volný čas a spoluvytvářejí
životní styl;
• sdělení v médiích mají různé účely, které nejsou vždy zřejmé na první pohled;
• informace nabízené v médiích je nutné si ověřovat;
• média nabízejí nejrůznější typy obsahů, které mají tendenci se opakovat a vytvářet si vlastní
jazyk;
• média jsou sociální instituce svého druhu mající svou strukturu (systém médií), svůj vývoj
(dějiny médií) a svá ustavená pravidla fungování (od zákonných norem po nepsané představy
o tom, co je správné);
• média jsou výrobní podniky s propracovanou dělbou práce a s orientací na ekonomické přežití,
popřípadě tvorbu zisku.
Environmentální výchova
Environmentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka
a životního prostředí. Vede jedince k aktivní účasti na ochraně a utváření životního prostředí
a ovlivňuje životní styl a hodnotovou orientaci žáků. Cílem je uvědomění si zodpovědnosti
každého z nás za život v budoucnosti.
Enviromentální výchova je určena žákům 6. - 9. tříd a dle možností může být  organizována do
dvou skupin : 6. - 7. třídy   a   8. - 9. třídy. Probíhá jedenkrát týdně jednu hodinu. Je členěna
do tématických okruhů :
6. - 7. třídy
Ekosystémy :
Les a jeho význam, pole a hospodaření na nich, deštný prales, lidská sídla – město a vesnice,
ochrana přírody a její význam
Základní podmínky života
Voda – ochrana zdrojů pitné vody, ovzduší a význam pro život, půda, energie, návrh konkrétního
způsobu šetření energiemi – doma, ve škole
Den Země
Projekt "Odpadové materiály"
8. - 9. třídy
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
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Odpadové hospodářství, recyklace – exkurze v recyklačních zařízeních, ochrana přírody –
globální problémy
Den Země
Vztah člověka k prostředí
Naše obec a problematika ŽP v místě, náš životní styl, životní prostředí a naše zdraví, návrh
způsobu řešení lokálního ekologického problému a jeho prezentace.
Přírodovědná praktika
Přírodovědná praktika jsou určena pro žáky  8-9.tříd se zájmem o praktické poznávání přírody
a přírodních jevů. Náplň práce se skládá z praktického poznávání živočišných a rostlinných
druhů-v souvislosti se životním prostředím a jejich vzájemnými vztahy a závislostmi,práce
s mikroskopem, preparační a laboratorní soupravou.Využívá PC pro poznávání přírody a
přírodních jevů jak v ČR,tak i ve světě.
Předmět využívá vztah k chemii jako prostředku pochopení chem. dějů v živých soustavách,
důkazů složení organismů a klade důraz na ekologické vztahy-zejména z hlediska škodlivých
vlivů v důsledku činnosti člověka, včetně cest k řešení ekologických problémů.

Sportovní činnosti
Sportovní činnosti rozvíjejí pohybové činnosti v návaznosti na obsah TV.
Zaměřujeme se zvláště na základy herních systémů, herní kombinace, spolupráci hráčů a
techniku her.
ICT seminář – Základy počítačové grafiky
Cílem tohoto semináře je proniknutí do problematiky počítačové grafiky a potažmo multimedií
obecně. Žáci se seznámí s principy rastrové a vektorové grafiky, poznají nejpoužívanější
grafické formáty, jejich hlavní vlastnosti a používané metody komprese. Prakticky si vyzkoušejí
práci v rastrovém grafickém editoru GIMP a vektorovém editoru INKSCAPE.
Předmět je určen pro žáky 6. a 7. třídy v rozsahu 1 hodiny týdně.
Učivo:
1. Rastrová versus Vektorová grafika
2. Digitalizace obrazu
3. Vektorizace rastrových dat
4. Grafické formáty
5. Ztrátová a neztrátová komprese
6. Rastrový grafický editor GIMP
7. Vektorový grafický editor INKSCAPE
8. Multimédia
ICT seminář - Tvorba webových stránek
Cílem tohoto předmětu je zvládnutí základů značkovacího jazyka HTML verze 4.1 na úrovni
tvorby jednoduchých statických webových stránek bez využití CCS stylů. Důraz je přitom kladen
na schopnost vytvořit syntakticky správný a zároveň optimální kód. Žáci rovněž prohloubí své
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znalosti v oblasti počítačové grafiky a multimedií. Nedílnou součástí semináře je výklad principů
činnosti webového serveru a přenosu webových stránek ze serveru na klientské zařízení.
Předmět je určen pro žáky 8. a 9. tříd v rozsahu 1 hodiny týdně.
Učivo:
1. Adresace v síti Internet
2. Hlavní komunikační protokoly Internetu
3. Webový server
4. Klientské zařízení
5. Přenos informace mezi serverem a klientem
6. Grafické formáty, komprese
7. Animace
8. Základy HTML v.4.1
9. Editory webových stránek
Seminář z anglického jazyka  pro 6.-7. ročník
Cílem tohoto předmětu je procvičování a prohlubování znalostí anglického jazyka. Těžiště
práce spočívá v rozvíjení receptivních řečových dovedností a schopnosti lepší práce s cizím
jazykem. Předmět se vyučuje v 6. a 7. ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně.

Konverzace v anglickém jazyce
Cílem tohoto předmětu je další rozvíjení produktivních a interaktivních řečových dovedností.
Těžiště práce spočívá především v rozvíjení improvizačních schopností žáků v cizím jazyce,
důraz se klade na schopnost domluvit se, gramatická přesnost se nepřeceňuje.
Žáci se seznámí s terminologií tematických oblastí, které nejsou zahrnuty do osnov povinného
vyučování. Předmět se vyučuje v 8. a 9. ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně.
Učivo:
Tématické okruhy      Metody
8. ročník
1. Osobní informace a rodina    vyprávění o rodině
2. Domov a bydlení      popis
3. Škola         projekt-prezentace, popis
4. Sport a volný čas       doma, venku, záliby
5. Cestování        vyprávění – co si vezmu              na dovolenou, země               světa
6. Počasí         prezentace předpovědi
7. Vysněný dům       projekt – prezentace
8. Město         projekt – prezentace
9. Oblečení a móda      prezentace – módní               přehlídka
10. Nakupování       rozhovory v obchodě
11. Restaurace       prezentace receptu,               rozhovory
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v restauraci
9. ročník
12. Části těla a popis člověka,
pocity, nálady        popis postavy, rozhovory
13. Vánoce a Velikonoce     kulturní rozdíly
14. Formulář a dotazník     vyplňování dotazníku, formuláře
v angličtině
15. Helloween a další svátky    kulturní rozdíly
16. Filmy a knihy       vyprávění
17. Zdraví a nemoci      rozhovory u doktora
18. Ochrana životního prostředí   projekt – prezentace
19. Velká Británie        video, popis
zajímavá místa
lidé, bydlení, měna
monarchie, hymna
20. USA          video, popis
zajímavá místa
lidé, bydlení, měna
rozdělení
21. Nový Zéland a Austrálie    video, popis
zajímavá místa
lidé, bydlení, měna
státní zřízení
22. Kanada        video, popis
zajímavá místa
lidé, bydlení, měna
státní zřízení

Výtvarné činnosti
Je chápán jako rozšiřující předmět pro žáky se zvýšeným zájmem o estetickou výchovu.
Jde o otevřený a dynamický systém zohledňující zájmy konkrétní skupiny.
Mezi základní cíle předmětu patří rozvíjení smyslového vnímání a senzibility, rozvoj
představivosti a probouzení tvořivosti.
Kultivuje výtvarné dovednosti žáků, rozvíjí vztah ke kulturním hodnotám v minulosti a
současnosti.
Prohlubuje zvládnutí výtvarných technik a zařazuje více netradičních přístupů.
Využívá rozpracování témat např. do výtvarných řad či projektů.
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Vlastivědný seminář
Obor je zaměřen na poznávání přírodního a kulturního bohatství České republiky, různých
typů chráněných území, nejdůležitějších kulturních památek, zvláště objektů zapsaných do
seznamu UNESCO, architektonických slohů. Zvláštní pozornost je věnována ochraně přírody
a památek v západočeském regionu, to je v Karlovarském a Plzeňském kraji. Součástí práce
je intenzivní využívání různých informačních zdrojů, tvorba různých materiálů i praktické
poznávání v terénu.
Základy kartografie
Obor je zaměřen na prohloubení základních kartografických znalostí a dovedností. Je určen
pro 8. a 9. ročník. 1 hodina týdně.
Pracovní praktika
Obor navazuje na Člověk a svět práce z 6. a 7. ročníku, rozšiřuje učivo z okruhů - práce s
technickými materiály, design a konstruování a pěstitelské práce, chovatelství. Obor využívá
podmínek školy - pozemků, skleníků a dalších prostor. Časově je učivo rozvrženo dle sezóních
možností - jaro a podzim - práce na pozemku, zima - práce v dílnách.
Činnost žáků bude směřovat k těmto cílům: odpovědnost za kvalitní práci, zdokonalení
pracovních dovedností, postoj a hodnoty ve vztahu k práci člověka, technice a životnímu
prostředí.

Učební plán předmětu
Ročník 6 7 8 9

Dotace 0 + 1 0 + 1 0 + 1 0 + 1

Povinnost

(skupina)
volitelný (bez skupiny) volitelný (bez skupiny) volitelný (bez skupiny) volitelný (bez skupiny)

Dotace
skupiny

Průřezová témata
Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT:
● ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: 

- Ekosystémy
- Lidské aktivity a problémy životního prostředí
- Vztah člověka k prostředí
- Základní podmínky života

● MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: 
- Fungování a vliv médií ve společnosti
- Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
- Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
- Práce v realizačním týmu
- Stavba mediálních sdělení
- Tvorba mediálního sdělení
- Vnímání autora mediálních sdělení

● OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: 
- Hodnoty, postoje, praktická etika
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- Kooperace a kompetice
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5 Školní projekty

5.1 Den Země

Projekt je zaměřen na různé aspekty enviromentální výchovy.

Projekt je určen pro žáky těchto ročníků:  1. ročník, 2. ročník, 3. ročník, 4. ročník, 5. ročník,
6. ročník, 7. ročník, 8. ročník, 9. ročník

Začlenění průřezových témat a tématických okruhů
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
● Ekosystémy
● Základní podmínky života
● Lidské aktivity a problémy životního prostředí
● Vztah člověka k prostředí

5.2 Den ...

Projekt je zaměřen na prohlubování celkového přehledu o jednotlivých zemích a regionech
světa, na poznávání různých stránek života. Podporuje vnímání různých kultur a vede žáky k
toleranci.

Projekt je určen pro žáky těchto ročníků:  6. ročník, 7. ročník, 8. ročník, 9. ročník

Začlenění průřezových témat a tématických okruhů
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
● Evropa a svět nás zajímá
● Objevujeme Evropu a svět
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
● Kulturní diference
● Multikulturalita

5.3 Den volitelných předmětů

Žáci 2.stupně jsou po celý den rozděleni ne podle jednotlivých tříd a ročníků, ale podle struktury
volitelného předmětu č.2. Činnost je zaměřena na praktickou aplikaci vědomostí a dovedností.
Jednotlivé činnosti probíhají mimo školu.

Projekt je určen pro žáky těchto ročníků:  6. ročník, 7. ročník, 8. ročník, 9. ročník

5.4 Tradice, zvyky, obyčeje



ŠVP - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola"

Generováno programem SMILE verze 2.1.2-0522, vlastníkem licence je Základní škola Žlutice, okres
Karlovy Vary, IČ: 47701412.
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných
autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.

Strana 384 z 394

Prjekt je zaměřen na rozvíjení tematického okruhu Lidé a čas.

Projekt je určen pro žáky těchto ročníků:  1. ročník, 2. ročník, 3. ročník, 4. ročník, 5. ročník

Začlenění průřezových témat a tématických okruhů
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
● Kulturní diference
● Lidské vztahy

5.5 Sportovní den

Prjekt slouží k rozvíjení pohybových dovedností dětí. Probíhá každoročně v různých
obměnácha formách - sportovní, turistický, apod.

Projekt je určen pro žáky těchto ročníků:  1. ročník, 2. ročník, 3. ročník, 4. ročník, 5. ročník,
6. ročník, 7. ročník, 8. ročník, 9. ročník

Začlenění průřezových témat a tématických okruhů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
● Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
● Seberegulace a sebeorganizace
● Kooperace a kompetice
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6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy

PRAVIDLA  pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Tento dokument byl projednán a sestaven pedagogickými pracovníky školy a školním
parlamentem a současně schválen Školskou radou.
Pravidla  hodnocení výsledků vzdělávání žáků v souladu se Školním vzdělávacím programem
„Naše škola“ jsou součástí hodnotících a sebehodnotících  nástrojů školy, mají vazbu na školní
řád, vlastní hodnocení školy a hodnocení Českou školní inspekcí.
Cílem vzdělávání je, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli
motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy,
účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty
a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním
hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými
vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním
uplatnění.
ZPŮSOBY HODNOCENÍ
ZÁKLADNÍ PRINCIPY:
Naše ZŠ umožňuje hodnotit slovně i klasifikací.
Hodnocení je zaměřeno na dosažení očekávaných výstupů a stupeň osvojení klíčových
kompetencí. Součástí hodnocení žáka ve škole je též hodnocení jeho chování a projevu.
Hodnocení nesmí být zaměřeno primárně na srovnávání žáka s jeho spolužáky, mělo by se
soustředit i na individuální pokrok každého žáka, respektive na hodnocení naplnění předem
stanovených požadavků.
Hodnocení na naší škole rozvíjí i dovednost sebehodnocení a vzájemného hodnocení žáků.
Vyučující přistupuje k hodnocení objektivně, s přiměřenou náročností a pedagogickým
taktem vůči žákovi. Přístup vyučujícího se zaměřuje na pozitivní výkony žáka a tím na
podporu jeho poznávací motivace k učení namísto jednostranného zdůrazňování chyb. V
případě negativního hodnocení poskytne vyučující žákovi možnost pro dosažení úspěšnějšího
hodnocení.
Učitel hodnotí žáka ze všech aspektů vzdělávacích činností v daném předmětu, tj. zahrne v
celkovém hodnocení kvalitu práce, aktivitu, píli, snahu a učební výsledky, jichž žák dosáhl za
celé klasifikační období.
Nástrojem pro hodnocení práce žáků může být i  žákovské „portfolio“. Jedná se o
shromažďování materiálů různého druhu (sešity, pracovní listy) tak, aby dokumentovaly
stav vědomostí a dovedností žáka, případně úroveň osvojení jednotlivých kompetencí ve
vzdělávání. Materiály mají různou podobu a v každém případě musí obsahovat doklady o
tom, jak se žák vyrovnal s dovedností sebehodnocení své práce. Žáci mohou po dohodě s
vyučujícím do svého portfolia zařazovat i osobní záznamy o úspěších v mimoškolní činnosti.
Všem žákům školy je minimálně 2x za pololetí předávána  informace o úrovni osvojení
očekávaných výstupů v daném období (může být v kombinaci se sebehodnocením žáka -
přiměřené věku žáka - uvedené vedle hodnocení vyučujícím). Vyučující má možnost doplnění
tohoto hodnocení o slovní vyjádření, které doporučí, na jakou vzdělávací oblast se má žák
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zaměřit nebo například vyjádření ocenění pokroku, píle a úsilí žáka k zvládnutí očekávaných
výstupů v daném období, ocenění plnění úkolů na realizovaném projektu apod.
Posouzení výstupů musí být vyučujícím doložitelné, tj. každý vyučující po dobu rozhodnou ke
klasifikaci vede řádnou evidenci hodnocení a musí být schopen doložit (rodičům, vedení školy,
ČSI) výsledky žákovy praktické a písemné práce a o tomto hodnocení průběžně informuje
zákonné zástupce žáka (především prostřednictvím ŽK).
Klasifikujeme jen učební látku, která je probraná a procvičená, žáci mají dostatek času na
její osvojení a zažití. Ústní a praktické zkoušení probíhá vždy před ostatními žáky třídy nebo
skupiny, výsledek každého hodnocení oznamuje vyučující žákovi  a poukazuje na klady i
nedostatky hodnocených činností, projevů, výkonů, výsledků (zdůvodní žákovi hodnocení).
Vyučující rozvrhne hodnocení žáků rovnoměrně na celé  klasifikačním období tak, aby žák
nebyl nadměrně přetěžován. Z každého předmětu musí mít žák minimálně 2 známky (nebo být
2x slovně zhodnocen) v každém čtvrtletí.
Žáky, kteří mají větší absenci (více než týden nebo při opakované větší absenci), vyučující
nehodnotí ihned po příchodu do školy (min. první týden), ale nabídnou jim možnost konzultací
učiva, na které chyběli.
Žák, který neabsolvuje 1/3 vyučování v daném předmětu, by měl mít odloženou klasifikaci (s
přihlédnutím k individuální situaci ).
Žák, který není schopen aktivní účasti na vyučování , tj. nemá potřebné pomůcky či vybavení
pro výuku (Tv,Vv,prac. činnosti, apod.), bude mít odloženou klasifikaci /8x za pololetí - s
přihlédnutím k individuální situaci /.
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií :
Východiskem pro stanovení hodnotících stupňů je kvalita výsledků vzdělávání, to znamená:
· úplnost, ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných cílových znalostí (faktů, pojmů,
definic, zákonitostí a vztahů)
· kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované vzdělávací činnosti
· kvalita uplatňování osvojených znalostí a dovedností při řešení vzdělávacích úkolů
· kvalita práce s informacemi – dovednost nalézat, třídit a prezentovat informace, včetně
dovednosti využívání ICT
· osvojení dovednosti účinně spolupracovat
· píle žáka, snaha a jeho přístup ke vzdělávání
· kvalita myšlení, především jeho samostatnost, tvořivost, originalita
· kvalita komunikativních dovedností – přesnost, výstižnost, odborná i jazyková správnost
ústního a písemného projevu
· osvojení účinných metod samostatného studia – umět se učit
Přihlíží se:
· školní práce – měřitelné výsledky, připravenost, aktivní zapojení do vzdělávacích činností
prezentace ve škole
· domácí příprava a její prezentace ve škole
· sebehodnocení a případně předmětová portfolia
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Které metody a formy používá učitel při získávání většiny podkladů pro hodnocení (dle
individuální situace):
· pozorování z hlediska přípravy žáka na výuku, práce ve vyučování, snahy, píle, výsledků a
sebehodnocení
· dialog s žákem ve všech segmentech vzdělávání (jeho příprava, práce, komunikace,
spolupráce s ostatními, sebehodnocení) z hlediska naplňování cílových kompetencí vzdělávání
· testování a zkoušky
· výsledky ze skupinové práce, hodnocení spolupráce ve skupině, hodnocení zpracovaných
výstupů
· vyhodnocení žákovského portfolia (pokud je s ním pracováno)
· sebehodnocení žáka (1. st. týdenní plány)
· rozhovory se zákonnými zástupci nezletilých žáků
· konzultace s ostatními učiteli
· konzultace (podle potřeby) s psychologem či odborným lékařem
UKAZATELE  jednotlivých stupňů hodnocení
Stupeň 1 (výborný)
Získané znalosti, fakta, pojmy, definice a zákonitosti žák zvládá přesně, chápe jejich
souvztažnost. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené znalosti a dovednosti při řešení
úkolů. Bez problémů vykonává vzdělávací činnosti. Dokáže si zorganizovat vlastní práci, je
samostatný, pilný, prokazuje snahu a vzdělávací aktivitu. V jeho projevu je zřetelná originalita
a tvořivost. Přesně a výstižně se dokáže ústně i písemně vyjadřovat. Grafický projev je přesný
a estetický. Výsledky jeho vzdělávání jsou kvalitní, mohou mít pouze menší nedostatky. Ty
dovede využívat ke svému zlepšení. Je schopen sebekontroly. Dokáže pracovat s informacemi
a spolupracovat s ostatními. Dokáže samostatně studovat vhodné texty – učit se.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Získané znalosti, fakta, pojmy, definice a zákonitosti žák zvládá v podstatě přesně, chápe
jejich vzájemné vztahy. Samostatně a tvořivě, popř. s menší pomocí učitele, uplatňuje osvojené
znalosti a dovednosti při řešení úkolů. K výkonu vzdělávacích činností někdy žádá drobnou
pomoc učitele. Dokáže si zorganizovat vlastní práci, je zpravidla samostatný, pilný, většinou
prokazuje snahu a vzdělávací aktivitu. V jeho projevu je často zřetelná originalita a tvořivost.
Ústní a písemný projev Mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti ústního
a písemného projevu. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Kvalita vzdělávání
je bez podstatných nedostatků. Při práci s informacemi má drobné problémy, zvláště v jejich
zpracování a uplatnění. Při spolupráci s ostatními vyžaduje pouze drobnou podporu nebo
pomoc. Dokáže se učit s malou dopomocí.
Stupeň 3 (dobrý)
V získaných znalostech, faktech, pojmech, definicích a zákonitostech má žák mezery. Vyžaduje
pomoc při řešení úkolů, kde uplatňuje osvojené znalosti a dovednosti. Při řešení teoretických
a praktických úkolů se dopouští chyb.
K výkonu vzdělávacích činností žádá pomoc učitele. Má problémy si zorganizovat vlastní
práci, je méně samostatný, pilný, někdy prokazuje píli, snahu a vzdělávací aktivitu. Jeho
projev je často ovlivněn okolím nebo  podnětem učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale
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málo tvořivé, neoriginální, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu Má
nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti ústního a písemného projevu. Grafický projev
je méně estetický a má menší nedostatky. V kvalitě vzdělávání se projevují častější nedostatky.
Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele. Při práci s informacemi má častější
problémy, nejen při jejich získávání a třídění, ale zvláště v jejich zpracování a uplatnění. Při
spolupráci s ostatními vyžaduje
podporu nebo pomoc.
Stupeň 4 (dostatečný)
V úplnosti a přesnosti osvojení požadovaných znalostí má žák závažné mezery. Ve
vzdělávacích činnostech je málo pohotový a má větší nedostatky. Osvojené znalosti a
dovednosti uplatňuje se závažnými chybami. Jedině s pomocí učitele je schopen zorganizovat
vlastní práci. Je nesamostatný, málokdy prokazuje píli, snahu a vzdělávací aktivitu. Napodobuje
ostatní, často i chybně, není tvořivý. Jeho ústní a písemný projev není výstižný, má vážné
nedostatky v jejich správnosti a přesnosti. Grafický projev je málo estetický. V kvalitě výsledků
vzdělávání se projevují nedostatky. Některé závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí
učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti. Při práci s informacemi má zásadní
problémy, často informace nedovede zpracovat. Při spolupráci s ostatními vyžaduje výraznou
podporu nebo pomoc ostatních, nebo je při ní pasivní.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Ve znalostech, faktech, pojmech, definicích a zákonitostech má žák zásadní mezery. Má
velmi podstatné nedostatky v dovednosti vykonávat požadované vzdělávací činnosti. Zpravidla
neprokazuje píli, jeho snaha je minimální nebo krátkodobá. Znalosti a dovednosti nedokáže
uplatňovat, případně se při jejich aplikaci vyskytují velmi závažné chyby. Není samostatný v
myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu Mmá
závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti ústního a písemného projevu. Kvalita
výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby
nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede pracovat s informacemi, a to ani při jejich
vyhledávání. Nedokáže spolupracovat s ostatními i přes pomoc a podporu. Nedovede se
samostatně učit.
Hodnotící škála (orientační hodnoty)
100 - 90%  1
prakticky bezchybný stav vynikající, příkladný, bezvadný, výborný, /vždy/
89 - 70 % 2
převládají pozitivní zjištění, dílčí chyby velmi dobrý, nadprůměrný, chvalitebný, /často/
69 - 40 % 3
pozitivní a negativní v rovnováze průměrný, dobrý,  /někdy/
39 - 15 % 4
převaha negativních zjištění,výrazné chyby podprůměrný, citelně slabá místa, dostatečný /
zřídka/ pod 15 %  5
zásadní nedostatky  nevyhovující stav, nedostatečný, /vůbec/
Informování zákonných zástupců je zajištěno:
· písemným průběžným hodnocením prostřednictví ŽK
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· možností individuálních konzultací s vyučujícími
· možností účasti na třídních schůzkách
· pololetním výpisem z vysvědčení
· možností nahlédnutí do významnějších testů žáka resp. portfolia žáka
· vysvědčením na konci školního roku za I. i  II. pololetí
SEBEHODNOCENÍ ŽÁKA
Žák má možnost si sebehodnotit svoji práci (provádět sebehodnocení). Vhodnou možností jsou
týdenní plány.
· zamýšlí se nad vlastní prací, znalostmi a rozvíjenými dovednosti a postoji. Zda ji zvládá
automaticky, bez obtíží a samostatně. Zda si uvědomuje, kde jsou příčiny jeho obtíží, kde se
dopouští chyb a jak s nimi může pracovat.
· žák je veden k systematickému reflektování svých úspěchů a neúspěchů, jejich příčin a
následné plánování svých zlepšení.
· žák sebehodnotí svůj vlastní pokrok v předmětu na konci hodnocených období. Při
sebehodnocení očekávaného předmětového výstupu  žák může využít svého předmětového
portfolia, záznamům v žákovské knížce,  další předmětové  aktivity, zájmy a úspěchy.
· žák reflektuje to, co se za čtvrtletí školního roku naučil, v čem se zdokonalil a v čem by se
chtěl zlepšit.
· učitel reaguje na toto sebehodnocení svým hodnocením popřípadě komentářem.
Žák by měl být veden k tomu, aby byl schopen posoudit úroveň následujících kompetencí (vč.
kompetencí sociálních) :
· schopnost přímé aplikace získaných kompetencí v praxi,
· schopnost orientace se v daném problému s využitím získaných vědomostí, znalostí,
dovedností,
· schopnost žáka prosadit se v třídním kolektivu při řešení týmového úkolu,
· schopnost samostatné prezentace svých znalostí formou otevřených mluvních cvičení,
psaných textů ve formě úvah, zamyšlení se,…
· schopnost výběru – pochopení významu jednotlivých částí rozsáhlejších testovacích souborů,
selekce nepodstatných částí a schopnost řešení dominantních část úloh,
· schopnost změny své sociální role v kolektivu vrstevníků,
· schopnost využívání mezipředmětových vazeb,
· schopnost aplikovat etické principy v praxi,
· schopnost pochopení rovnováhy práv a povinností,
· pochopení své role v kolektivu.
Pro vyhodnocování rozvíjení KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ pomáhají žákovi sebehodnotící
výroky a část věnovaná „volnému psaní“.
DOPORUČENÉ SEBEHODNOTÍCÍ VÝROKY:
· vždy, zcela samostatně, automaticky
· většinou, většinou samostatně, občas s dopomocí
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· téměř vždy, skoro samostatně, s mírnou dopomocí
· někdy samostatně, někdy s dopomocí
· potřebuji pomoc, pak se mi daří i samostatně
· zřídka, potřebuji téměř vždy vedení a pomoc
· zatím se mi to nedaří
Jak mi jde učení?
Učím se soustředěně a samostatně.
Plánuji si a organizuji vlastní učení.
Vyhledávám a třídím informace potřebné k učení.
Vyhodnocuji výsledky své práce.
Hledám různé možnosti řešení problému.
Jak umím komunikovat?
Dodržuji daná komunikační pravidla.
Naslouchám druhým.
Aktivně diskutuji a argumentuji.
Účinně používám možné druhy neverbální komunikace.
Aktivně využívám různých komunikačních prostředků (telefon, počítač, dopis, …).
Jak spolupracuji?
Aktivně pracuji ve skupině.
Pomáhám a oceňuji druhé.
Dokáži požádat o pomoc.
Respektuji osobnost druhého.
Práci ve skupině směřuji k dokončení úkolu.
KRITÉRIA HODNOCENÍ ŽÁKA PŘI UDĚLENÍ POCHVALY A OPATŘENÍ K POSÍLENÍ KÁZNĚ
POCHVALY
Pochvala třídního učitele
ocenění plnění povinností, pomoci spolužákům, třídní služby, aktivit, …
Pochvala ředitele školy
ocenění plnění povinností, pomoci spolužákům, akcí, aktivit, …, spojených se školou, s většími
celoškolními akcemi, soutěžemi a školní
reprezentací
Odměna nejlepších žáků na konci školního roku
odměna je spojena s předáním diplomu a věcného daru, je předávána před žáky školy. Pro
tuto odměnu jsou vybíráni třídním učitelem nebo třídou ti žáci, kteří v uplynulém školním roce
nejlépe pracovali,  udělali největší pokrok, významný čin, … atd.
KÁZEŇSKÁ OPATŘENÍ
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Napomenutí třídního učitele
Ojedinělé drobné a neúmyslné porušení školního řádu,činy nejsou závažné pro společnost,
spíše se jedná o přestupky v rámci školního života.
Příklady nevhodného jednání
3x zapomenutá žákovská knížka
častější zapomínání pomůcek  na vyučování,
občasné neplnění školních povinnosti,
2 pozdní příchody do školy
špatný výkon třídní službyDůtka třídního učitele
Opakované drobné porušení školního řádu, činy nejsou závažné pro společnost, spíše se
jedná o přestupky v rámci školního života (uděluje se čtvrtletně). Jednorázový prohřešek proti
školnímu řádu (uděluje se neprodleně)
opakované nenošení  pomůcek na vyučování,
vyhýbání se povinnostem,
6x zapomenutá žákovská knížka za čtvrtletí,
nevhodné jednání v rámci vrstevnických vztahů
drobné slovní útoky na spolužáky či dospělé,
drobné ničení školního majetku,
vyhýbání se zadané třídní službě, vědomé neplnění zadaných úkolů, povinností
3-4 pozdní příchody za čtvrtletí (individuálně třídní učitel posoudí žáka  a vliv rodiče na pozdní
příchod)
1 -  2  neomluvené hodiny za pololetí (jedná se o nepřítomnost ve škole zaviněnou žákem a
třídním učitelem neomluvenou)
Důtka ředitele školy
Ojedinělé hrubé porušení školního řádučin je porušení i společenských pravide - chyba se v
hodnoceném období – pololetí - školního roku neopakovala.
nevhodné jednání v rámci vrstevnických vztahů
slovní útok na spolužáka či dospělého
jednorázové agresivní chování nebo ničení školního majetku
vědomé neplnění zadaných úkolů – povinností, ztráta a úmyslné poškození žákovské knížky
5 a více pozdních příchodů za čtvrtletí
3 - 9 neomluvených hodin
Snížená známka z chování
Uspokojivé
Žák se opakovaně dopustí méně závažných přestupků proti školnímu řádu nebo pravidlům
chování. Případně se dopustí závažnějšího přestupku. Přistupuje k výchovným opatřením s
projevenou snahou své jednání napravit nebo zlepšit své chování.
Příklady
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nevhodné jednání v rámci vrstevnických vztahů
opakované slovní útoky na spolužáka či dospělého
agresivní chování nebo ničení školního majetku
výrazně špatná pracovní morálka
opakovaná ředitelská důtka
10 - 20 neomluvených hodin (současně škola obvykle konzultuje absenci žáka ve škole s
úřadem)
Neuspokojivé
Žák se dopustí závažného přestupku proti školnímu řádu nebo pravidlům chování. Svým
chováním a jednáním negativně ovlivňuje soužití ve třídě nebo škole. Svá pochybení a
výchovná opatření buď nepřijímá, nebo je vůči nim apatický, a tak se obvykle dopouští dalších
přestupků.
nevhodné jednání v rámci vrstevnických vztahů
opakované hrubé slovní útoky na spolužáka či dospělého
agresivní chování nebo ničení školního majetku
prakticky nulová pracovní morálka
21 a více neomluvených hodin
Kázeňská opatření se udělují na základě individuálního posouzení, výše uvedené hodnoty jsou
orientační.
KLASIFIKACE A HODNOCENÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI
U žáka se smyslovou nebo tělesnou vadou, vadou řeči, prokázanou specifickou vývojovou
poruchou učení nebo chování se při jeho hodnocení a klasifikaci přihlédne k charakteru
postižení.
Vyučující respektují doporučení psychologických vyšetření žáků a uplatňují je při klasifikaci a
hodnocení chování žáků a také volí vhodné a přiměřené způsoby získávání podkladů.
Dětem a žákům, u nichž je diagnostikována specifická vývojová porucha učení, je nezbytné po
celou dobu docházky do školy věnovat speciální pozornost a péči.
Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy
ověřování znalostí, rozvíjených dovedností a postojů, které odpovídají schopnostem žáka a na
něž nemá porucha negativní vliv.
Kontrolní práce a diktáty píší tito žáci po předchozí přípravě.
Pokud je to nutné, nebude dítě s vývojovou poruchou vystavováno úkolům, v nichž vzhledem
k poruše nemůže přiměřeně pracovat a podávat výkony odpovídající jeho předpokladům.
Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výkony.
Při klasifikaci se nevychází z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl.
Klasifikace je provázena slovním hodnocením, které klasifikaci může zcela nahradit, t.j.
vyjádřením
pozitivních stránek výkonu, objasněním podstaty neúspěchu, návodem, jak mezery a
nedostatky překonávat.
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Děti, u kterých je diagnostikována specifická porucha učení, mohou být se souhlasem rodičů
během celého jejich vzdělávání hodnoceny z mateřského jazyka a z jiných jazyků slovně
(a to jak v průběhu školního roku, tak na pololetním a závěrečném vysvědčení). U dětí s
diagnostikovanou dyskalkulií bude totéž platit pro matematiku a další předměty, kde výsledky
mohou být touto poruchou ovlivněny. Dítě lze hodnotit slovně (průběžně i na vysvědčení) po
dohodě s rodiči a odborníkem prakticky ve všech předmětech, do nichž se porucha promítá.
Jakmile žák překoná nejvýraznější obtíže, je vhodné postupně přecházet k běžné klasifikaci.
Mírnější klasifikace je uplatňována v souladu s individuálním vzdělávacím plánem (IVP), a
to v případě, kdy diagnostikovaný handicap znevýhodňuje žáka při hodnocení. Výhodnější
je v tomto případě použití slovního hodnocení, které pomocí popisného jazyka hodnotí s
přihlédnutím k IVP žákovy výsledky.
Při uplatňování všech těchto možností vyučující postupují velmi individuálně, s využitím všech
dostupných informací, zejména informací z odborných vyšetření a ve spolupráci se zákonnými
zástupci žáka.
Ředitel školy může povolit, aby pro dítě se specifickými poruchami učení byl vypracován pro
kterýkoliv předmět příslušnými vyučujícími individuální výukový plán, který se může radikálně
lišit od výuky v daném postupném ročníku, přitom však bude poskytovat dítěti v příslušných
předmětech ucelené a dítětem zvládnutelné základy. Individuální plány mají charakter smlouvy
mezi vedením školy, vyučujícím(i) a zákonnými zástupci dítěte; vypracovávají se krátce a
rámcově v písemné formě. Výsledky se hodnotí slovně.
Všechna navrhovaná pedagogická opatření vztahující se k výuce, školní úspěšnosti, … se
zásadně
projednávají se zákonnými zástupci žáka. Společně i ve spolupráci s dalšími odborníky hledají
možná řešení.
V hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkony žáka a tím na podporu jeho
poznávací motivace k učení namísto jednostranného zdůrazňování chyb.
Práce s mimořádně nadanými žáky
Mimořádně nadaní žáci jsou rozvíjeni nad rámec běžné výuky individuálním přístupem
vyučujících, prací nad rámec základních bodů ŠVP, za intenzivní spolupráce s rodiči, případně
dalšími institucemi. Pro nejnadanější může být zpracován individuální vzdělávací plán.
Nadstandartně může být žák rozvíjen i pokud je mimořádně nadaný pouze  v jednom oboru.
AUTOEVALUACE ŠKOLY
Hlavním cílem autoevaluace je zhodnocení stavu – tj. zjištění přinášející informace o tom, jak
funguje školní vzdělávací program, škola, jaké je prostředí školy, v němž se realizuje výuka.
Tyto informace slouží jako zpětná vazba, prostřednictvím níž jsou vyvozovány kroky vedoucí k
zefektivnění procesu výuky a zkvalitnění školního vzdělávacího programu.
Některé aspekty školy budou vyhodnocovány na základě prostého posouzení pracovníky školy.
Například při pravidelných  řízených rozhovorech pracovníků s vedením školy, skupinových
diskusích. Jiné aspekty hodnocení školy budou sledovány na základě shromažďování
žákovských prací, dotazníků zadávaných žákům, rodičům, ale i  pedagogickým pracovníkům.
Jedním z nejvýznamnějších aspektů práce školy, který se zároveň obtížně hodnotí, je výuka.
Je vhodné, aby její součástí byla autoevaluace učitelů. Součástí procesu autoevaluace učitele
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může být vytváření portfolia obsahujícího například práce žáků, výstupy z realizovaných
projektů, hodnocení žáků v soutěžích,  záznamy ze vzájemných hospitací,  atd.
Důležitou součástí vnitřní evaluace bude systém srovnávacích hodnocení, který bude
meziročně porovnávat úroveň dosažených výsledků. Na 1. stupni mezioborově za celý ročník,
na 2. stupni po vybraných oborech vzdělání. Toto srovnávací hodnocení bude cíleně zaměřeno
na měření stupně osvojení klíčových kompetencí žáky.
Hodnocení práce učitelů se nebude opírat pouze o ojedinělé hospitace, ale i o informace, jak
učitelé výuku plánují, jaké si stanovují výukové cíle, jak vyhodnocují jejich naplnění a jak vedou
žáky v procesu vzdělávání.
Vždy za období tří let  bude  zpracována shrnující evaluační zpráva, která by měla vyhodnotit
celý proces realizace školního vzdělávacího procesu a vést k úpravám tohoto programu.
Kritéria vlastního hodnocení školy (viz. samostatný pokyn):
. program školy
. podmínky ke vzdělávání
. průběh vzdělávání
· výsledky vzdělávání
. podpora školyžákům, spolupráce s rodiči, vzájemné vztahy s okolím
. řízení školy
. úroveň výsledků práce školy
K závěrům autoevaluace jsou přijímána příslušná opatření
Škola i nadále bude využívat ve svém procesu vnější evaluace standardizovaných testů Cermat
(případně Kalibro, Scio aj.).


